РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВОНАФИНАНСИТЕ
ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА
ПРОТОКОЛ
№ 000030-7947
Гр. София, 17.10.2014 г.
Днес, 17 октомври 2014 г. се проведе заседание на Държавната комисия по хазарта
(ДКХ) с участието на г-н Огнемир Митев – председател, г-жа Маргарита Контантинова
Златанова, г-н Тодор Керанов и г-н Явор Колев – членове.
На заседанието присъства г-н Григор Господинов – директор на дирекция
„ЛИКОИСА” в ДКХ.
Заседанието се проведе при наличието на предвидения в закона кворум при следния
ДНЕВЕН РЕД:
Раздел първи. Определяне на интернет страници, чрез които се организират хазартни
игри от лица, които не са получили лиценз по Закона за хазарта /изх. № 1132/15.10.2014
г./
Раздел втори. Разглеждане на заявления за утвърждаване на тип, версия и
модификация на игрално оборудване, които могат да се експлоатират в страната, по
списък.
Раздел трети. Разглеждане на писмени искания за промени в обстоятелства, вписани в
издаден лиценз:
1. Игри с игрални автомати:
1.1. "КЕСТЕН - 2007" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-7746-15.10.2014/ /вх. № 000030-687115.09.2014/
1.2. "МИЛТАС" ЕООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-7704-15.10.2014/ /вх. № 000030-748201.10.2014/
1.3. "ТИЙ ДЖИ" ЕООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-7736-15.10.2014/ /вх. № 000030-656103.09.2014/
1.4. "БРИЗ - Л" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-7786-16.10.2014/ /вх. № 000030-757206.10.2014/
2. Игри в игрално казино (онлайн):
2.1. "РИЙЛ СПЕЙН" ООД, Малта /изх. № 000030-7783-16.10.2014/ /вх. № 000030-740429.09.2014/
Раздел четвърти. Разглеждане на писмено искане за продължаване срока на действие на
издаден лиценз по чл. 36, ал. 1 от Закона за хазарта:
1. Игри с игрални автомати:
1.1. "ЕКЗОТИКА-2-БИСЕР АНДРЕЕВ" ЕТ, гр. Омуртаг /изх. № 000030-7732-15.10.2014/ /вх.
№ 000030-7356-26.09.2014/
1.2. "ДЖЕНГО" ЕООД, гр. Добрич /изх. № 000030-7731-15.10.2014/ /вх. № 000030-735726.09.2014/
Раздел пети. Разглеждане на писмени искания за издаване на лиценз за нов обект:
1. Игри с игрални автомати:
1.1. "КАЗИНО ЛАРЖ" ЕООД, гр. Самоков /изх. № 000030-7755-15.10.2014/ /вх. № 0000307509-01.10.2014/
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1.2. „ПИРИН ТУРС 2002“ ЕООД, гр. София /изх. № 000030-7757-15.10.2014/ /вх. № 0000306521-28.08.2014/
Раздел шести. Разглеждане на писмени искания за издаване на лиценз за обект, в който
са се организирали хазартни игри:
1. За игри с игрални автомати:
1.1. "ЕЛИТ 8" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-7756-15.10.2014/ /вх. № 000030-744230.09.2014/
Раздел седми. Разглеждане на писмени искания за издаване на лиценз за внос,
разпространение и сервиз на игрално оборудване:
1.1„ДЖИ РЕНТ“ ЕООД, гр. София /изх. № 000030-7715-15.10.2014/ /вх. № 000030-693216.09.2014/
Раздел осми. Разглеждане на писмени искания за извършване на промени в
Удостоверение за издаден лиценз:
1. Игри в игрално казино:
1.1."ЕНТЕРТЕЙМАНТ" АД, гр. Пловдив /изх. № 000030-7742-15.10.2014/ /вх. № 0000307405-30.09.2014/
1.2."АНГЛО - БОЛКАН" ООД, гр. София /изх. № 000030-7700-15.10.2014/ /вх. № 0000307577-07.10.2014/
1.3."ИНТКО ИНТЕРНЕШЪНЪЛ КАЗИНО КЛУБ" ЕАД, гр. София /изх. № 000030-777816.10.2014/ /вх. № 000030-7393-26.09.2014/
1.4."КАЗИНО ЕЛИТ" АД, гр. София /изх. № 000030-7809-16.10.2014/ /вх. № 000030-759708.10.2014/
1.5."КАЗИНО ЕЛИТ" АД, гр. София /изх. № 000030-7808-16.10.2014/ /вх. № 000030-739426.09.2014/
2.За игри с игрални автомати:
2.1."МОТ 70" ЕООД, гр. Бургас /изх. № 000030-7690-14.10.2014/ /вх. № 000030-756606.10.2014/
2.2."МОТ 70" ЕООД, гр. Бургас /изх. № 000030-7730-15.10.2014/ /вх. № 000030-748601.10.2014/
2.3."ВИЛОКС ГРУП" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-7747-15.10.2014/ /вх. № 000030-739629.09.2014/
2.4."ВИЛОКС ГРУП" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-7748-15.10.2014/ /вх. № 000030-739729.09.2014/
2.5."ВИЛОКС ГРУП" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-7721-15.10.2014/ /вх. № 000030-755403.10.2014/
2.6."ВИЛОКС ГРУП" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-7722-15.10.2014/ /вх. № 000030-755503.10.2014/
2.7."ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ" ООД, гр. Мъглиж /изх. № 000030-7703-15.10.2014/ /вх. № 0000307569-06.10.2014/
2.8."ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ" ООД, гр. Мъглиж /изх. № 000030-7707-15.10.2014/ /вх. № 0000307583-07.10.2014
2.9."ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ" ООД, гр. Мъглиж /изх. № 000030-7705-15.10.2014/ /вх. № 0000307570-06.10.2014/
2.10."ШАНС 07" ЕООД, гр. Поморие /изх. № 000030-7728-15.10.2014/ /вх. № 000030-753502.10.2014/
2.11."ШАНС 07" ЕООД, гр. Поморие /изх. № 000030-7724-15.10.2014/ /вх. № 000030-753602.10.2014/
2.12."ШАНС 07" ЕООД, гр. Поморие /изх. № 000030-7720-15.10.2014/ /вх. № 000030-761409.10.2014/

Стр. 3
гр. Самоков /изх. № 000030-7710-15.10.2014/ /вх. №

2.13."РАДКА МОСКОВА" ЕООД,
000030-7610-08.10.2014/
2.14."РАДКА МОСКОВА" ЕООД, гр. Самоков /изх. № 000030-7726-15.10.2014/ /вх. №
000030-7612-08.10.2014/
2.15."КОМЕРС" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-7739-15.10.2014/ /вх. № 000030-719725.09.2014/
2.16."КОМЕРС" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-7741-15.10.2014/ /вх. № 000030-719825.09.2014/
2.17."ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО" АД, гр. София /изх. № 000030-7738-15.10.2014/ /вх. №
000030-7213-25.09.2014/
2.18."ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО" АД, гр. София /изх. № 000030-7737-15.10.2014/ /вх. №
000030-7212-25.09.2014/
2.19."ГРАНД КАЗИНО" ООД, гр. София /изх. № 000030-7729-15.10.2014/ /вх. № 0000307568-06.10.2014/
2.20."ГЛОБЪЛ ЛИНК" ООД, гр. Свиленград /изх. № 000030-7719-15.10.2014/ /вх. № 0000307617-09.10.2014/
2.21."КИРИШ" ООД, гр. Свиленград /изх. № 000030-7717-15.10.2014/ /вх. № 000030-755803.10.2014/
2.22."ВЛАДИНА - ЙОРДАН ДИНЕВ" ЕТ, гр. София /изх. № 000030-7733-15.10.2014/ /вх. №
000030-7502-01.10.2014/
2.23."СИКС ГРУП - 09 ЕООД" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-7734-15.10.2014/ /вх. №
000030-7367-26.09.2014/
2.24."БАЛ МАТИК" ООД, гр. Плевен /изх. № 000030-7749-15.10.2014/ /вх. № 000030-739829.09.2014/
2.25."БРАТЯ МАТЕВИ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-7745-15.10.2014/ /вх. № 0000307511-01.10.2014/
2.26."МИХНЕВИ- Р. МИХНЕВ" ЕТ, гр. Сливен /изх. № 000030-7744-15.10.2014/ /вх. №
000030-7435-30.09.2014/
2.27."ОУШЪН ГЕЙМС" ООД, гр. София /изх. № 000030-7702-15.10.2014/ /вх. № 0000307143-24.09.2014/
2.28."Д и Д" ООД, гр. Враца /изх. № 000030-7706-15.10.2014/ /вх. № 000030-7544-03.10.2014/
2.29."ЕЛМА" ООД, гр. Свиленград /изх. № 000030-7708-15.10.2014/ /вх. № 000030-755703.10.2014/
2.30."БЕФ" ООД, гр. Сливен /изх. № 000030-7709-15.10.2014/ /вх. № 000030-7593-08.10.2014/
2.31."КЕНОМАТ" ООД, гр. Бургас /изх. № 000030-7711-15.10.2014/ /вх. № 000030-762509.10.2014/
2.32."КАЗИНО ЛАРЖ" ЕООД, гр. Самоков /изх. № 000030-7713-15.10.2014/ /вх. № 0000307611-08.10.2014/
2.33."КАЗИНО ПЕРЛА-3" ООД, гр. София /изх. № 000030-7723-15.10.2014/ /вх. № 0000307648-13.10.2014/
2.34."КАЗИНО ПЕРЛА" ООД, гр. София /изх. № 000030-7725-15.10.2014/ /вх. № 0000307649-13.10.2014/
2.35."ИНТЕРГЕЙМ 2009" ООД, гр. Бургас /изх. № 000030-7727-15.10.2014/ /вх. № 0000307601-08.10.2014/
2.36."ХЕМУС ТУРС" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-7699-15.10.2014/ /вх. № 000030-757807.10.2014/
2.37."КА & РЕ ООД" ООД, гр. Бургас /изх. № 000030-7698-15.10.2014/ /вх. № 000030-757306.10.2014/
2.38."АВРАМОВ 97" ЕООД, гр. Горна Оряховица /изх. № 000030-7714-15.10.2014/ /вх. №
000030-7371-26.09.2014/
2.39."ТОРЪС" ООД, гр. Варна /изх. № 000030-7716-15.10.2014/ /вх. № 000030-758707.10.2014/
2.40."ЕЛИТ - 8" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-7740-15.10.2014/ /вх. № 000030-719925.09.2014/
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2.41."ЕЛ ДЖИ ЕС - 99" ООД, гр. Варна /изх. № 000030-7701-15.10.2014/ /вх. № 0000307559-03.10.2014/
2.42."МАКАО 2 ООД" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-7785-16.10.2014/ /вх. № 0000307571-06.10.2014/
2.43."ТОТАЛ ПАРТНЪРС" ЕООД, гр. Враца /изх. № 000030-7784-16.10.2014/ /вх. № 0000307641-13.10.2014/
2.44."ФАРТ-МР-ФЕДОР ПАВЛОВ" ЕТ, гр. Тетевен /изх. № 000030-7779-16.10.2014/ /вх. №
000030-7616-09.10.2014/
2.45."ПЕТЪР РАШКОВ" ЕТ, гр. София /изх. № 000030-7768-15.10.2014/ /вх. № 000030-758908.10.2014/
2.46."КОМЕРС" ЕООД, гр.Севлиево /изх. № 000030-7766-15.10.2014/ /вх. № 000030-760308.10.2014/
2.47."КАЗИНО ЛАРЖ" ЕООД, гр. Самоков /изх. № 000030-7769-15.10.2014/ /вх. № 0000307609-08.10.2014/
2.48."НАЦИОНАЛ ГРУП" ООД, гр. София /изх. № 000030-7770-15.10.2014/ /вх. № 0000307646-13.10.2014/
2.49."КАЗИНО КИНГ" ООД, гр. София /изх. № 000030-7771-15.10.2014/ /вх. № 000030-764713.10.2014/
2.50."КУИНС ТРЕЙД" ООД, гр. София /изх. № 000030-7772-15.10.2014/ /вх. № 000030-756303.10.2014/
2.51."РАДКА МОСКОВА" ЕТ, гр. Самоков /изх. № 000030-7773-16.10.2014/ /вх. № 0000307607-08.10.2014/
2.52."РАДКА МОСКОВА" ЕООД, гр. Самоков /изх. № 000030-7775-16.10.2014/ /вх. №
000030-7606-08.10.2014/
2.53."РАДКА МОСКОВА" ЕООД, гр. Самоков /изх. № 000030-7774-16.10.2014/ /вх. №
000030-7608-08.10.2014/
2.54."МАРЛИН - 7" ЕООД, гр. Ямбол /изх. № 000030-7776-16.10.2014/ /вх. № 000030-758207.10.2014/
2.55."ШАНС 07" ЕООД, гр. Поморие /изх. № 000030-7789-16.10.2014/ /вх. № 000030-761309.10.2014/
2.56."ИНТЕРГЕЙМ 2009" ООД, гр. Бургас /изх. № 000030-7788-16.10.2014/ /вх. № 0000307600-08.10.2014/
2.57."УИН БЕТ- 3" ООД, гр. София /изх. № 000030-7787-16.10.2014/ /вх. № 000030-765013.10.2014/
2.58."ТОРЪС" ООД, гр. Варна /изх. № 000030-7782-16.10.2014/ /вх. № 000030-758407.10.2014/
2.59."ТОРЪС" ООД, гр. Варна /изх. № 000030-7780-16.10.2014/ /вх. № 000030-758607.10.2014/
2.60."МИСАБЕЛ ВАРНА" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-7777-16.10.2014/ /вх. № 0000307553-03.10.2014/
2.61."МИЛЕНИУМ-МВ" ЕООД, гр. Димитровград /изх. № 000030-7820-16.10.2014/ /вх. №
000030-7683-14.10.2014/
2.62."МЕТАЛ - 2006" ЕООД, с. Катуница /изх. № 000030-7804-16.10.2014/ /вх. № 0000307685-14.10.2014/
2.63."ЗАМИТА ГЕЙМ КОМЕРС" ООД, гр. Бургас /изх. № 000030-7813-16.10.2014/ /вх. №
000030-7615-09.10.2014/
2.64."ЕЛ ПИ ГРУП - Х" ООД, гр. София /изх. № 000030-7806-16.10.2014/ /вх. № 000030-766013.10.2014/
2.65."БЛИЦ ТРЕЙД КЪМПАНИ" ООД, гр. София /изх. № 000030-7810-16.10.2014/ /вх. №
000030-7718-15.10.2014/
2.66."ЖОКЕР-1999" ООД, гр. Сливен /изх. № 000030-7812-16.10.2014/ /вх. № 000030-766513.10.2014/
2.67."ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ" ООД, гр. Мъглиж /изх. № 000030-7814-16.10.2014/ /вх. №
000030-7670-13.10.2014/
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гр. Мъглиж /изх. № 000030-7815-16.10.2014/ /вх. №

2.68."ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ" ООД,
000030-7671-13.10.2014/
2.69."ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ" ООД, гр. Мъглиж /изх. № 000030-7816-16.10.2014/ /вх. №
000030-7669-13.10.2014/
2.70."ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-7801-16.10.2014/ /вх. № 0000307592-08.10.2014/
2.71."ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-7800-16.10.2014/ /вх. № 0000307591-08.10.2014/
2.72."ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-7807-16.10.2014/ /вх. № 0000306758-12.09.2014/
2.73."БТД" ООД, Бургас, гр. Несебър /изх. № 000030-7817-16.10.2014/ /вх. № 000030-754303.10.2014/
2.74."БТД" ООД, гр. Несебър /изх. № 000030-7818-16.10.2014/ /вх. № 000030-7545-03.10.2014/
2.75."БТД" ООД, гр. Несебър /изх. № 000030-7819-16.10.2014/ /вх. № 000030-7546-03.10.2014/
3.За лото игри:
3.1."НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ" ООД, гр. София /изх. № 000030-7691-14.10.2014/ /вх. №
000030-7627-09.10.2014/
3.2."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-7802-16.10.2014/ /вх. № 000030-763710.10.2014/
4.За залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета:
4.1."ЕВРОФУТБОЛ ООД" ООД, гр. София /изх. № 000030-7687-14.10.2014/ /вх. № 0000307377-26.09.2014/
4.2."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-7805-16.10.2014/ /вх. № 000030-763810.10.2014/
5. За залагания върху случайни събития:
5.1."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-7803-16.10.2014/ /вх. № 000030-764010.10.2014/
Раздел девети. Разглеждане на писмени искания за утвърждаване на представени от
организаторите на хазартни игри правила по чл. 22, ал. 1, т. 4 – 7 от Закона за хазарта и
удостоверителни знаци по чл. 22, ал. 1, т. 9 от Закона за хазарта:
1. За игри в игрално казино:
1.1."ЛАРИС - ВЕГА" ООД, гр. София /изх. № 000030-7767-15.10.2014/ /вх. № 000030-757607.10.2014/
2. За игри с игрални автомати:
2.1."МЕТАЛ - 2006" ЕООД, с. Катуница /изх. № 000030-7735-15.10.2014/ /вх. № 000030-758107.10.2014/
2.2."СИКС ГРУП - 09" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-7712-15.10.2014/ /вх. № 0000307623-09.10.2014/
2.3."АТРОНИК" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-7697-15.10.2014/ /вх. № 000030-762910.10.2014/
2.4."ПОЛО 11" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-7811-16.10.2014/ /вх. № 000030-775115.10.2014/
3. Лотарийни игри:
3.1."ЕВРОБЕТ" ООД,
26.09.2014/
3.2."ЕВРОБЕТ" ООД,
13.10.2014/

гр. София /изх. № 000030-7689-14.10.2014/ /вх. № 000030-7372гр. София /изх. № 000030-7688-14.10.2014/ /вх. № 000030-7658-
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3.3."НЮ ГЕЙМС" ООД, гр. София /изх. № 000030-7781-16.10.2014/ /вх. № 000030-759908.10.2014/
4.За лото игри:
4.1. "НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ" ООД, гр. София /изх. № 000030-7692-14.10.2014/ /вх. №
000030-7628-09.10.2014/
Раздел десети. Докладни записки:
1. Докладна записка с изх. № 000030-7750 от 15.10.2014г.
Раздел единадесети. Разни.
По раздел първи. Определяне на интернет страници, чрез които се организират
хазартни игри от лица, които не са получили лиценз по Закона за хазарта /изх. №
1132/15.10.2014 г./
С оглед компетентността си за определяне на интернет страници, чрез които се
организират хазартни игри от лица, които не са получи лиценз по Закона за хазарта (ЗХ), ДКХ
осъществява текущо проучване на интернет страници и техни поддомейни, чрез които се
организират хазартни игри и са достъпни от територията на Република България.
Извърши се проверка на следните интернет страници:
1. http://www.majortomcasino.com/
2. https://www.skill7.com/
3. http://www.28-365365.com/
4. https://www.betgun.com/
5. https://www.bestbet.com/
6. https://www.bestcasino.com/
7. https://www.bestpoker.com/
8. http://www.betphoenix.ag/
9. www.starpricebet.com/
10. http://www.emeraldbet.com/

Услугите, които се предоставят посредством посочените по-горе интернет страници са
осъществяване на онлайн залози. За всеки един регистрирал се участник, интернет страниците
следва да визуализират и приемат информация по регистрация, залог, печалби и услуги за
помощ и др. Информацията се обосновава на посочената в „Условия и Правила” на интернет
страниците информация без да бъде проверявана пълната функционалност на хазартни игри.
Всички интернет страници имат издаден лиценз за организиране на хазартни игри от
чужди държави и същите са посочени в проект на „Списък на интернет страници, чрез които
се организират хазартни игри от лица, които не са получили лиценз по Закона за хазарта”
(Обн., ДВ, бр. 26 от 2012 г., доп., бр. 54 от 2012 г., бр. 82 от 2012 г. и бр. 94 от 2012 г.).
Гореописаните интернет страници, чрез които се организират хазартни игри съгласно
техните „Условия и Правила”, са достъпни и/или активни от територията на Република
България и са на лица, които не са получили лиценз по ЗХ.
Законът за хазарта определя условията за организирането на хазартни игри на
територията на Република България. Съгласно разпоредбата на чл. 2, ал. 1 от ЗХ хазарт е
всяка игра на случайността, в която има залог и може да се получи печалба или да се загуби
залогът. Законодателят изрично е регламентирал, че на територията на Република България
хазарт може да се организира само с лиценз, издаден от ДКХ.
В развитието на интернет пространството се забелязват тенденции към организирано
използване на букмейкърски къщи, регистрирали свои интернет адреси за хазарт и
интерактивни игри. В организирането на он-лайн хазарта съществува възможността от
злоупотреба от страна на нелицензираните хазартни оператори. Повечето интернет
доставчици (ISP), които предлагат и интернет хазарт, физически се намират в офшорни зони.
В резултат на това операторите могат да променят, преместват или напълно да отстраняват
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сайтовете си в рамките на няколко минути. Тази възможност позволява недобросъвестните
оператори да вземат номера на кредитни карти, както и пари, депозирани в сметките на
играчите след което да закрият дейността си. Освен това компютърните хакери или самите
хазартни оператори може чрез намеса в софтуера да манипулират игрите в своя полза.
Участието в интернет хазартни игри, залагания върху резултати, online казино, покер и
др. не могат да бъдат защитени от българското законодателство при настъпили нередности
относно неизплащане на печалби, кражба на лични данни и други злоупотреби поради факта,
че интернет сайтовете, занимаващи се с хазарт, не са получили лиценз от Държавна комисия
по хазарт. Високата степен на обществена опасност е отчетена от българския законодател,
който е предвидил, че организирането на хазартни игри без съответното разрешение е
престъпление по смисъла на Наказателния кодекс.
Посочените интернет страници не отговарят на изискванията, съдържащи се в Закона
за хазарта и на подзаконовите актове по неговото прилагане.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 22, ал. 1, т. 14 от Закона за хазарта
Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
І. Допълва списъка на интернет страниците, чрез които се организират хазартни
игри от лица, които не са получили лиценз по Закона за хазарта.
IІ. Определя следните интернет страници, чрез които се организират хазартни
игри от лица, които не са получили лиценз по Закона за хазарта:
http://www.majortomcasino.com/
https://www.skill7.com/
http://www.28-365365.com/
https://www.betgun.com/
https://www.bestbet.com/
https://www.bestcasino.com/
https://www.bestpoker.com/
http://www.betphoenix.ag/
www.starpricebet.com/
http://www.emeraldbet.com/
IIІ. На основание чл. 22, ал. 1, т. 14 от Закона за хазарта разпорежда да се
преустанови нарушението на чл. 3, ал. 1 от Закона за хазарта, а именно да се
преустанови организирането на хазартни игри чрез посочените 10 /десет/ интернет
страници и чрез техните поддомейни, които са достъпни и/или активни от територията
на Република България.
ІV. Възлага на администрацията на ДКХ да публикува актуализирания списък по
чл. 22, ал. 1, т. 14 от Закона за хазарта на интернет страницата на комисията в
законоустановения срок, както и периодично да докладва за резултатите от текущото
проучване на интернет страници, чрез които се организират хазартни игри от лица,
които не са получили лиценз по Закона за хазарта, с оглед неговото поддържане и
обновяване.
V. На основание чл. 87 от Закона за хазарта решението подлежи на незабавно
изпълнение независимо дали е обжалвано. Обжалването му не спира изпълнението.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
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По раздел втори. Разглеждане на заявления за утвърждаване на тип, версия и
модификация на игрално оборудване и за утвърждаване на игрален софтуер на
комуникационно оборудване, които могат да се експлоатират в страната, по списък:
1.„КАЗИНО ТЕХНОЛОГИИ” АД /изх. № П-000030-7799-16.10.2014 г./,/вх. № И-0000307753-15.10.2014г./
На 15.10.2014 г. с вх. № 000030-7753 е подадено писмено заявление от „КАЗИНО
ТЕГНОЛОГИИ” АД за утвърждаване на типове на игрално оборудване по чл. 22, ал. 1, т. 8 от
Закона за хазарта (ЗХ), в съответствие с чл. 13 от Наредбата за реда и начина за включване на
лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта, за изискванията за
изпитване на игрално оборудване и игрален софтуер и за реда за извършване на проверки
(Наредбата).
В изпълнение на задълженията по чл. 14, ал. 1 от Наредбата и във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 8 от ЗХ, се разгледа заявлението и се извърши проучване на приложените към него
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършеното проучване в законоустановения срок на подадените документи се
установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 8 от
Закона за хазарта Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Утвърждава представеният от „КАЗИНО ТЕХНОЛОГИИ” АД със седалище и
адрес на управление: област София, община Столична, гр. София, ул. „Алабин” No 34,
ЕИК: 130134141, представлявано заедно от Иван Маринов Цанкарски – изпълнителен
директор и Соня Николаева Николова – председател на СД, 1 /един/ брой тип игрално
оборудване, което може да се експлоатира в страната, както следва:
1. ИГРАЛЕН АВТОМАТ:
№ по
ред
1.

Наименование

БАРГЕЙМ

Тип, версия

BG 132-03, Gamopolis 67 GIGH WAY

Протокол от изпитване №

Заявител / номер на
удостоверение

ИА-2412 от 14.05.2014 г.,
„КАЗИНО ТЕХНОЛОГИИ” АД
№ И-1631/23.07.2013 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване
„КАЗИНО ТЕХНОЛОГИИ” АД
№ И-1631/23.07.2013 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване

Производствен (сериен)
номер

140227-052

Производител / номер на
удостоверение

Година на производство
Вид на играта

2014
Видео слот 40 игри:
1. 20 Star Party;
2. 40 Shining Jewels;
3. 40 Treasures;
4. 5x High Party;
5. Alaska Wild;
6. Amazons Spear;
7. Aztec Returns;
8. Aztec Riches;
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9. Bavarian Forest;
10. Black Pharaoh;
11. Bye Bye Spy Guy;
12. Cash Robot;
13. Cat Queen;
14. Chilli Fruits;
15. Dragon Spell;
16. Duck of Luck;
17. Emerald Clover;
18. English Rose;
19. Esmeralda;
20. Fluftails;
21. Fortune Fish;
22. Ghost Horse;
23. Golden Bird II;
24. Hell’s Sevens;
25. Lucky Clover;
26. Magnificent Sevens;
27. Carats Whisper;
28. Pig the Pig;
29. Pot O’Luck;
30. Purple Hot;
31. Ramesses The Great;
32. Royal Jewels;
33. Secret of Giza;
34. Shining Treasures;
35. Silver Greek Giant;
36. The Great Cabaret;
37. The Rubies Kingdom;
38. Tibetan Song;
39. Treasures of Persia;
40. Wonders of Taj Mahal.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел трети. Разглеждане на писмени искания за промени в обстоятелства, вписани
в издаден лиценз:
1. Игри с игрални автомати:
1.1."КЕСТЕН - 2007" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-7746-15.10.2014/ /вх. № 0000306871-15.09.2014/
На 15.09.2014 г. с вх. № 000030-6871, на основание чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1, т.
3 и чл. 37 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КЕСТЕН - 2007” ООД, гр.
София, за промяна в обстоятелствата, вписани в издадени лицензи за организиране на
хазартни игри.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ) се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и чл. 37, ал. 3 и ал. 4 от ЗХ,
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председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издадени лицензи на
„КЕСТЕН-2007” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Връбица”, ул.
„Синчец” № 5, ЕИК: 110568543, представлявано от Иво Антонов Първанов- управител, за
промяна на дружеството от ЕООД в ООД.
II. Да се произнесе по вписаната промяна в Търговския регистър на „ КЕСТЕН-2007”
ООД, гр. София, по реда на чл. 37, ал. 4 от ЗХ.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.2."МИЛТАС" ЕООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-7704-15.10.2014/ /вх. № 000030-748201.10.2014/
На 01.10.2014 г. с вх. № 000030-7482, на основание чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1 и
чл. 37 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „МИЛТАС” ООД, гр.
Пловдив, за промяна в обстоятелствата, вписани в издадени лицензи за организиране на
хазартни игри.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ) се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и чл. 37, ал. 3 и ал. 4 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„МИЛТАС” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, район „Южен”, ул.
„Тодор Александров” № 57, ЕИК: 160108362, представлявано от Миланка Кирилова Таскова
и Йорданка Янчева Бончева – управители, заедно и поотделно, за промени в начина на
управление и промяна на дружеството от EООД в ООД.
II. Да се произнесе по вписаната промяна в Търговския регистър на „МИЛТАС” ООД,
гр. Пловдив, по реда на чл. 37, ал. 4 от ЗХ.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.3."ТИЙ ДЖИ" ЕООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-7736-15.10.2014/ /вх. № 000030-656103.09.2014/
На 03.09.2014 г. с вх. № 000030-6561, на основание чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1 и
чл. 37 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ТИЙ ДЖИ” ООД, гр.
Пловдив, за промяна в обстоятелствата, вписани в издадени лицензи за организиране на
хазартни игри.
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В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ) се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и чл. 37, ал. 3 и ал. 4 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ТИЙ
ДЖИ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, район „Централен”, ул. „Иван
Вазов” № 98, ЕИК: 115602191, представлявано от Добромир Георгиев Иванов – управител, за
промени в адреса на управление и промяна на дружеството от EООД в ООД.
II. Да се произнесе по вписаната промяна в Търговския регистър на „ТИЙ ДЖИ” ООД,
гр. Пловдив, по реда на чл. 37, ал. 4 от ЗХ.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.4."БРИЗ - Л" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-7786-16.10.2014/ /вх. № 000030-757206.10.2014/
На 06.10.2014 г. с вх. № 000030-7572, на основание чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1 и
чл. 37 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БРИЗ-Л” ЕООД, гр. София,
за промяна в обстоятелствата, вписани в издадени лицензи за организиране на хазартни игри.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ) се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и чл. 37, ал. 3 и ал. 4 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „БРИЗ-Л”
ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Витоша”, ж.к. „Бояна”, ул.
„Беловодски път” № 89А, ЕИК: 131502767, представлявано от Любомир Христов Велев управител, за промяна в управлението на дружеството.
II. Да се произнесе по вписаната промяна в Търговския регистър на „БРИЗ-Л” ЕООД,
гр. София, по реда на чл. 37, ал. 4 от ЗХ.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против – няма.
2. Игри в игрално казино (онлайн):
2.1."РИЙЛ СПЕЙН" ООД, Малта /изх. № 000030-7783-16.10.2014/ /вх. № 000030-740429.09.2014/
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На 29.09.2014 г. с вх. № 000030-7404, на основание чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
и чл. 37 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „РИЙЛ СПЕЙН” ООД,
Малта, за промяна в обстоятелствата, вписани в издаден лиценз за организиране на хазартни
игри.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ) се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и чл. 37, ал. 3 от ЗХ, председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с
което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „РИЙЛ
СПЕЙН” ООД, със седалище и адрес на управление: Малта, гр. Тажбиж, Вила Семиниа, 8,
бул. „Сир Теми Замит”, представлявано поотделно от Дейвид Баазов и Даниел Себаг –
директори, за промени в управлението на дружеството /на 15.09.2014 г. е вписана следната
промяна - като директори са заличени Пинхас Шапира и Игал Шайнберг, а са вписани Дейвид
Баазов и Даниел Себаг/.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел четвърти. Разглеждане на писмено искане за продължаване срока на действие
на издаден лиценз по чл. 36, ал. 1 от Закона за хазарта:
1. Игри с игрални автомати:
1.1. "ЕКЗОТИКА-2-БИСЕР АНДРЕЕВ" ЕТ, гр. Омуртаг /изх. № 000030-7732-15.10.2014/
/вх. № 000030-7356-26.09.2014/
На 26.09.2014 г. с вх. № 000030-7356, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „ЕКЗОТИКА-2-БИСЕР
АНДРЕЕВ”, гр. Омуртаг, за продължаване срока на действие на издаден лиценз по чл. 36, ал.
1 от Закона за хазарта за организиране на хазартни игри с игрални автомати в обект с адрес:
гр. Омуртаг, област Търговище, ул. „Антим I” № 3.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 и чл. 36, ал. 1 от ЗХ, председателят
предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да
вземат решение, с което:
Да бъде продължен срокът на действие на издадения лиценз с 5 /пет/ години на ЕТ
„ЕКЗОТИКА-2-БИСЕР АНДРЕЕВ” със седалище и адрес на управление: гр. Омуртаг, ул.
„Волга” № 103, вх. В, ет.2, ап. 36, ЕИК: 125032633, представлявано от Бисер Недялков
Андреев /физическо лице-търговец/, за организиране на хазартни игри с игрални автомати в
обект с адрес: гр. Омуртаг, област Търговище, ул. „Антим I” № 3.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
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Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.2. "ДЖЕНГО" ЕООД, гр. Добрич /изх. № 000030-7731-15.10.2014/ /вх. № 000030-735726.09.2014/
На 26.09.2014 г. с вх. № 000030-7357, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ДЖЕНГО” ЕООД, гр. Добрич, за
продължаване срока на действие на издаден лиценз по чл. 36, ал. 1 от Закона за хазарта за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в обект с адрес: гр. Добрич, ж.к. „Балик –
Йовково Юг”, ул. „Христо Ботев” № 56, ет. 2.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 и чл. 36, ал. 1 от ЗХ, председателят
предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да
вземат решение, с което:
Да бъде продължен срокът на действие на издадения лиценз с 5 /пет/ години на
„ДЖЕНГО” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Добрич, ж.к. „Балик” № 6, вх. Б,
ет. 2, ап. 4, ЕИК: 200847410, представлявано от Данаил Веселинов Николов – управител, за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в обект с адрес: гр. Добрич, ж.к. „Балик –
Йовково Юг”, ул. „Христо Ботев” № 56, ет. 2.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел пети. Разглеждане на писмени искания за издаване на лиценз за нов обект:
1. Игри с игрални автомати:
1.1."КАЗИНО ЛАРЖ" ЕООД, гр. Самоков /изх. № 000030-7755-15.10.2014/ /вх. №
000030-7509-01.10.2014/
На 01.10.2014 г. с вх. № 000030-7509, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „КАЗИНО ЛАРЖ” ЕООД, гр. Самоков, за
издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати, за срок от 10 /десет/
години в игрална зала с адрес: гр. Бургас, ул. „Цар Калоян” № 24.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
І. Да бъде издаден лиценз на „КАЗИНО ЛАРЖ” ЕООД, със седалище и адрес на
управление: гр. Самоков, Софийска област, ул. „Проф. Васил Захариев” № 1, ЕИК:
202480016, представлявано от Радка Данаилова Москова - управител, за организиране на
хазартни игри с игрални автомати за срок от 10 /десет/ години в игрална зала с адрес: гр.
Бургас, ул. „Цар Калоян” № 24.
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II. Да бъдат утвърдени представените от „КАЗИНО ЛАРЖ” ЕООД, гр. Самоков, за
игралната зала:
1. Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в
игрална зала;
2. Правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на
хазартни игри с игрални автомати и задължителни образци за счетоводна отчетност;
3. Изисквания за игралните зали по отношение на вида на помещенията или сградата,
минималната площ, разпределението на помещенията и необходимото техническо
оборудване за контрол.
4. Технически изисквания за системите за контрол върху хазартните игри и игралното
оборудване.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.2.“ПИРИН ТУРС 2002“ ЕООД, гр. София /изх. № 000030-7757-15.10.2014/ /вх. №
000030-6521-28.08.2014/
На 28.08.2014 г. с вх. № 000030-6521, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ПИРИН ТУРС 2002” ЕООД, гр. София,
за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати за срок от 10
/десет/ години в игрална зала с адрес: гр. Исперих, обл. Разград, ул. „Христо Ясенов“ № 2Б.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
І. Да бъде издаден лиценз на „ПИРИН ТУРС 2002” ЕООД със седалище и адрес на
управление: гр. София, р-н „Младост”, бул. „Цариградско шосе”, 7-ми километър, сградата на
ЗИТ, корпус ІІ, ет. 3, ЕИК: 102817258, представлявано от Мирослав Александров Младенов –
управител, за организиране на хазартни игри с игрални автомати за срок от 10 /десет/ години
в игрална зала с адрес: гр. Исперих, обл. Разград, ул. „Христо Ясенов“ № 2Б.
II. Да бъдат утвърдени представените от „ПИРИН ТУРС 2002” ЕООД, гр. София:
1. Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати;
2. Правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на
хазартни игри с игрални автомати;
3. Изисквания за игралните зали, в които се организират хазартни игри с игрални
автомати;
4. Технически изисквания за системите за контрол върху хазартните игри и игралното
оборудване.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
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По раздел шести. Разглеждане на писмени искания за издаване на лиценз за обект, в
който са се организирали хазартни игри:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."ЕЛИТ 8" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-7756-15.10.2014/ /вх. № 000030-744230.09.2014/
На 30.09.2014 г. с вх. № 000030-7442, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕЛИТ 8“ ЕООД, гр. Севлиево, за
издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати, за срок от 10 /десет/
години в игрална зала с адрес: гр. Севлиево, област Габрово, ул. „Стоян Бъчваров“ № 27.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
І. Да бъде издаден лиценз на „ЕЛИТ 8” ЕООД със седалище и адрес на управление:
гр. Севлиево, обл. Габрово, ул. „Стоян Бъчваров” № 8, ЕИК: 200244138, представлявано от
Цветан Ботев Макавеев – управител, за организиране на хазартни игри с игрални автомати за
срок от 10 /десет/ години в игрална зала с адрес: гр. Севлиево, област Габрово, ул. „Стоян
Бъчваров“ № 27.
II. Да бъдат утвърдени представените от „ЕЛИТ 8” ЕООД, гр. Севлиево, за игралната
зала:
1. Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в
игрална зала;
2. Правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на
хазартни игри с игрални автомати;
3. Изисквания към игралните зали, в които се организират хазартни игри с игрални
автомати;
4. Технически изисквания за системите за контрол върху хазартните игри и игралното
оборудване.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел седми. Разглеждане на писмени искания за издаване на лиценз за внос,
разпространение и сервиз на игрално оборудване:
1.1„ДЖИ РЕНТ“ ЕООД, гр. София /изх. № 000030-7715-15.10.2014/ /вх. № 000030-693216.09.2014/
На 16.09.2014г. с вх. № 000030-6932 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 2 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ДЖИ РЕНТ“ ЕООД, гр. София
за издаване на лиценз за внос, разпространение и сервиз на игрално оборудване, за срок от 10
/десет/ години, с адрес: гр. София, ж.к. Младост 1А, бл. 502.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
На проведеното на 17.10.2014 г. заседание Държавната комисия по хазарта пристъпи
към разглеждане на писменото искане и установи, че има неизяснени обстоятелствата по чл.
5, ал. 1, т. 7 от ЗХ.
Предвид гореизложеното Държавната комисия по хазарта

Стр. 16
РЕШИ:
Отлага до изясняване на обстоятелствата произнасянето по писменото искане за
издаване на лиценз за срок от 10 /десет/ години на „ДЖИ РЕНТ“ ЕООД, със седалище и адрес
на управление: гр. София, район „Искър“, ж.к. Дружба 2, ул. „Мария Нейкова” № 4, ЕИК
202957439, представлявано от Матей Яворов Матев – управител, за внос, разпространение и
сервиз на игрално оборудване за хазартна дейност с адрес: гр. София, ж.к. Младост 1А, бл.
502.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел осми. Разглеждане на писмени искания за извършване на промени в
Удостоверение за издаден лиценз:
1. Игри в игрално казино:
1.1."ЕНТЕРТЕЙМАНТ" АД, гр. Пловдив /изх. № 000030-7742-15.10.2014/ /вх. № 0000307405-30.09.2014/
На 30.09.2014г. с вх. № 000030-7405 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕНТЕРТЕЙМАНТ” АД, гр.
Пловдив, за подмяна на 10 /десет/ броя игрални автомати и утвърждаване на Игрални условия
и правила за организиране и провеждане на хазартни игри в игрално казино с адрес:
гр. Пловдив, р-н „Централен”, ул. „Капитан Райчо” № 2, хотел „Тримонциум Принцес”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕНТЕРТЕЙМАНТ” АД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, р-н „Централен”,
ул. „Капитан Райчо” № 2, ЕИК: 121882577, представлявано от изпълнителните директори:
Хедър Кая, Хасан Йозгюр Фидан и Бора Ефендиоглу от всеки двама от общо тримата
изпълнителни директори само заедно, за подмяна на 10 /десет/ броя игрални автомати в
игрално казино с адрес: гр. Пловдив, р-н „Централен”, ул. „Капитан Райчо” № 2, хотел
„Тримонциум Принцес”.
II. Да бъдат утвърдени представените от „ЕНТЕРТЕЙМАНТ” АД, гр. Пловдив
Игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри в игрално казино.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.2."АНГЛО - БОЛКАН" ООД, гр. София /изх. № 000030-7700-15.10.2014/ /вх. № 0000307577-07.10.2014/
На 07.10.2014 г. с вх. № 000030-7577 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „АНГЛО-БОЛКАН” ООД, гр. София, за
подмяна на 2 /два/ броя и намаление с 2 /два/ броя на игралните автомати и утвърждаване на
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино за обект с
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адрес: гр. София, р-н „Средец”, пл. „Света Неделя” № 5, хотел „ШЕРАТОН СОФИЯ
ХОТЕЛ БАЛКАН”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „АНГЛОБОЛКАН” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Средец”, пл. „Света
Неделя” № 5, ЕИК: 831119989, представлявано от Йозджан Ерюлген - управител, за подмяна
на 2 /два/ броя и намаление с 2 /два/ броя на игралните автомати в игрално казино с адрес: гр.
София, р-н „Средец”, пл. „Света Неделя” № 5, хотел „ШЕРАТОН СОФИЯ ХОТЕЛ
БАЛКАН”.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „АНГЛО-БОЛКАН” ООД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.3."ИНТКО ИНТЕРНЕШЪНЪЛ КАЗИНО КЛУБ" ЕАД, гр. София /изх. № 000030-777816.10.2014/ /вх. № 000030-7393-26.09.2014/
На 26.09.2014 г. с вх. № 000030-7393, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „ИНТКО ИНТЕРНЕШЪНЪЛ
КАЗИНО КЛУБ” ЕАД, гр. София, за подмяна на 9 /девет/ броя игрални автомата със 16
/шестнадесет/ броя игрални места с 9 /девет/ броя игрални автомата със 16 /шестнадесет/ броя
игрални места и утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни
игри в игрално казино с адрес: гр. София, район „Красно село”, бул. „Тотлебен” № 8, хотел
„Родина”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ИНТКО
ИНТЕРНЕШЪНЪЛ КАЗИНО КЛУБ” ЕАД със седалище и адрес на управление: гр. София,
район „Красно село”, бул. „Тотлебен” № 8, хотел „Родина”, ет. 21, ЕИК: 130240874,
представлявано от Ерсан Догру, Росен Людмилов Солаков, Юксел Бирбудак, и Ихсан
Ердемгил, само двама по двама, за подмяна на 9 /девет/ броя игрални автомата със 16
/шестнадесет/ броя игрални места с 9 /девет/ броя игрални автомата със 16 /шестнадесет/ броя
игрални места в игрално казино с адрес: гр. София, район „Красно село”, бул. „Тотлебен” №
8, хотел „Родина”.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ИНТКО ИНТЕРНЕШЪНЪЛ КАЗИНО
КЛУБ” ЕАД, гр. София, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в
игрално казино.
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Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.4."КАЗИНО ЕЛИТ" АД, гр. София /изх. № 000030-7809-16.10.2014/ /вх. № 000030-759708.10.2014/
На 08.10.2014г. с вх. № 000030-7597, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО ЕЛИТ” АД, гр. София, за
увеличение с 8 /осем/ броя игрални автомата в игрално казино с адрес: с. Кулата, община
Петрич, област Благоевград, магистрално шосе “Е -79”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„КАЗИНО ЕЛИТ” АД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Надежда“, ж.к.
„Надежда II”, бл. 204, вх. А, ет. 1, ап. 2, ЕИК: 130333450, представлявано от „Р.С. Консулт“
АД с представител Ангел Андонов Ирибозов, за увеличение с 8 /осем/ броя игрални автомата
в игрално казино с адрес: с. Кулата, община Петрич, област Благоевград, магистрално шосе
“Е -79”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.5."КАЗИНО ЕЛИТ" АД, гр. София /изх. № 000030-7808-16.10.2014/ /вх. № 000030-739426.09.2014/
На 26.09.2014г. с вх. № 000030-7394, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО ЕЛИТ” АД, гр. София, за
увеличение с 21 /двадесет и един/ броя игрални автомата, подмяна на 2 /два/ броя игрални
маси и 21 /двадесет и един/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри в игрално казино с адрес: с. Кулата, община
Петрич, област Благоевград, магистрално шосе “Е -79”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„КАЗИНО ЕЛИТ” АД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Надежда“, ж.к.
„Надежда II”, бл. 204, вх. А, ет. 1, ап. 2, ЕИК: 130333450, представлявано от „Р.С. Консулт“
АД с представител Ангел Андонов Ирибозов, за увеличение с 21 /двадесет и един/ броя
игрални автомата, подмяна на 2 /два/ броя игрални маси и 21 /двадесет и един/ броя игрални
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автомата в игрално казино с адрес: с. Кулата, община Петрич, област Благоевград,
магистрално шосе “Е -79”.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КАЗИНО ЕЛИТ” АД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.За игри с игрални автомати:
2.1."МОТ 70" ЕООД, гр. Бургас /изх. № 000030-7690-14.10.2014/ /вх. № 000030-756606.10.2014/
На 06.10.2014 г. с вх. № 000030-7566, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „МОТ -70” ЕООД, гр. Бургас, за
подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. Бургас, ж.к.
„Славейков”, бл. 113, вх. F, партер.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „МОТ 70” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ж.к. „Славейков”, бл. 13, вх. 2, ет.
6, ап. 18, ЕИК: 102926909, представлявано от Димитър Кръстев Кръстев – управител, за
подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Бургас, ж.к.
„Славейков”, бл. 113, вх. F, партер.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „МОТ -70” ЕООД, гр. Бургас, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.2."МОТ 70" ЕООД, гр. Бургас /изх. № 000030-7730-15.10.2014/ /вх. № 000030-748601.10.2014/
На 01.10.2014 г. с вх. № 000030-7486, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „МОТ -70” ЕООД, гр. Бургас, за
подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Бургас, ж.к.
„Братя Миладинови”, срещу бл. № 5.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
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основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага
на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „МОТ 70” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ж.к. „Славейков”, бл. 13, вх. 2, ет.
6, ап. 18, ЕИК: 102926909, представлявано от Димитър Кръстев Кръстев – управител, за
подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Бургас, ж.к. „Братя
Миладинови”, срещу бл. № 5.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „МОТ -70” ЕООД, гр. Бургас, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.3."ВИЛОКС ГРУП" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-7747-15.10.2014/ /вх. № 0000307396-29.09.2014/
На 29.09.2014 г. с вх. № 000030-7396, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ВИЛОКС ГРУП” ЕООД, гр.
София, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат и увеличение с 1 /един/ брой игрален
автомат в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, бул. „Христо Ботев“ № 47, Автогара Юг.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ВИЛОКС ГРУП” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Овча
купел”, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 12, ЕИК: 040348114, представлявано от Вернер Клайн
- управител и Томаш Мачий Петриковски - управител, заедно, за подмяна на 1 /един/ брой
игрален автомат и увеличение с 1 /един/ брой игрален автомат, в игрална зала с адрес: гр.
Пловдив, бул. „Христо Ботев“ № 47, Автогара Юг.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.4."ВИЛОКС ГРУП" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-7748-15.10.2014/ /вх. № 0000307397-29.09.2014/
На 29.09.2014 г. с вх. № 000030-7397, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ВИЛОКС ГРУП” ЕООД, гр.
София за увеличение с 3 /три/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Русе,
ж.к. Възраждане, ул.“Плиска“№ 52.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
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При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ВИЛОКС ГРУП” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Овча
купел”, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 12, ЕИК: 040348114, представлявано от Вернер Клайн
- управител и Томаш Мачий Петриковски - управител, заедно, за увеличение с 3 /три/ броя
игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Русе, ж.к. „Възраждане”, ул. „Плиска” № 52.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ВИЛОКС ГРУП” ЕООД, гр. София Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати;
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.5."ВИЛОКС ГРУП" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-7721-15.10.2014/ /вх. № 0000307554-03.10.2014/
На 03.10.2014 г. с вх. № 000030-7554, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ВИЛОКС ГРУП” ЕООД, гр.
София, за увеличение с 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Плевен, ж.к.
„Сторгозия”, к-с „Теодорос”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ВИЛОКС ГРУП” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Овча
купел”, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 12, ЕИК: 040348114, представлявано от Вернер Клайн
- управител и Томаш Мачий Петриковски - управител, заедно, за увеличение с 2 /два/ броя
игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Плевен, ж.к. „Сторгозия”, к-с „Теодорос”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.6."ВИЛОКС ГРУП" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-7722-15.10.2014/ /вх. № 0000307555-03.10.2014/
На 03.10.2014 г. с вх. № 000030-7555, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ВИЛОКС ГРУП” ЕООД, гр.
София, за увеличение с 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Сливен, ул.
„Братя Миладинови” № 23.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
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При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ВИЛОКС ГРУП” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Овча
купел”, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 12, ЕИК: 040348114, представлявано от Вернер Клайн
- управител и Томаш Мачий Петриковски - управител, заедно, за увеличение с 2 /два/ броя
игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Сливен, ул. „Братя Миладинови” № 23.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.7."ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ" ООД, гр. Мъглиж /изх. № 000030-7703-15.10.2014/ /вх. №
000030-7569-06.10.2014/
На 06.10.2014 г. с вх. № 000030-7569, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ” ООД, гр.
Мъглиж, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес:
с. Струмяни, област Благоевград, кв. 27, ул. „Цар Калоян” № 31, вх. № 3.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Мъглиж, област Стара
Загора, ул. “Иван Вазов” № 33, ЕИК: 123698095, представлявано от Иван Тенев Тенчев управител, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: с. Струмяни,
област Благоевград, кв. 27, ул. „Цар Калоян” № 31, вх. № 3.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ” ООД, гр. Мъглиж,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.8."ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ" ООД, гр. Мъглиж /изх. № 000030-7707-15.10.2014/ /вх. №
000030-7583-07.10.2014
На 07.10.2014 г. с вх. № 000030-7583, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ” ООД, гр.
Мъглиж, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата, увеличение с 1 /един/ брой игрален
автомат и утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
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игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Първомай, обл. Пловдив, ул. „Княз Борис I” №
1А.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Мъглиж, област Стара
Загора, ул. “Иван Вазов” № 33, ЕИК: 123698095, представлявано от Иван Тенев Тенчев управител, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата и увеличение с 1 /един/ брой игрален
автомат в игрална зала с адрес: гр. Първомай, обл. Пловдив, ул. „Княз Борис I” № 1А.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ” ООД, гр. Мъглиж,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.9."ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ" ООД, гр. Мъглиж /изх. № 000030-7705-15.10.2014/ /вх. №
000030-7570-06.10.2014/
На 06.10.2014 г. с вх. № 000030-7570, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ” ООД, гр.
Мъглиж, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Хисаря, област Пловдив, ул. „Димитър Благоев” № 19.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Мъглиж, област Стара
Загора, ул. “Иван Вазов” № 33, ЕИК: 123698095, представлявано от Иван Тенев Тенчев управител, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Хисаря,
област Пловдив, ул. „Димитър Благоев” № 19.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ” ООД, гр. Мъглиж,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
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2.10."ШАНС 07" ЕООД, гр. Поморие /изх. № 000030-7728-15.10.2014/ /вх. № 0000307535-02.10.2014/
На 02.10.2014 г. с вх. № 000030-7535, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ШАНС 07” ЕООД, гр. Поморие,
за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Поморие, област
Бургас, ул. „Ген. Скобелев” № 8.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ШАНС
07” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Поморие, област Бургас, кв. „Свобода”,
бл. 15, вх. А, ап. 9, ЕИК: 102963081, представлявано от Радослав Цветанов Христов управител, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Поморие,
област Бургас, ул. „Ген. Скобелев” № 8.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.11."ШАНС 07" ЕООД, гр. Поморие /изх. № 000030-7724-15.10.2014/ /вх. № 0000307536-02.10.2014/
На 02.10.2014 г. с вх. № 000030-7536, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ШАНС 07” ЕООД, гр. Поморие,
за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата и увеличение с 2 /два/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр. Свиленград, област Хасково, пл. „Свилена”, х-л „Свилена”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ШАНС
07” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Поморие, област Бургас, кв. “Свобода”,
бл. 15, вх. А, ап. 9, ЕИК: 102963081, представлявано от Радослав Цветанов Христов управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата и увеличение с 2 /два/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. Свиленград, област Хасково, пл. „Свилена”, хл “Свилена”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
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2.12."ШАНС 07" ЕООД, гр. Поморие /изх. № 000030-7720-15.10.2014/ /вх. № 0000307614-09.10.2014/
На 09.10.2014 г. с вх. № 000030-7614, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ШАНС 07” ЕООД, гр. Поморие,
за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: к.к. „Слънчев бряг”,
област Бургас, община Несебър, Сити Център „Корал”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ШАНС
07” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Поморие, област Бургас, кв. „Свобода”,
бл. 15, вх. А, ап. 9, ЕИК: 102963081, представлявано от Радослав Цветанов Христов управител, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: к.к. „Слънчев
бряг”, област Бургас, община Несебър, Сити Център „Корал”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.13."РАДКА МОСКОВА" ЕООД, гр. Самоков /изх. № 000030-7710-15.10.2014/ /вх. №
000030-7610-08.10.2014/
На 08.10.2014 г. с вх. № 000030-7610, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „РАДКА МОСКОВА” ЕООД, гр.
Самоков, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия
и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Кюстендил, бул. „България” № 17.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „РАДКА
МОСКОВА” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Самоков, Софийска област, ул.
„Проф. Васил Захариев” № 1, ЕИК: 832080578, представлявано от Радка Данаилова Москова
– управител, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр.
Кюстендил, бул. „България” № 17.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „РАДКА МОСКОВА” ЕООД, гр. Самоков,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
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2.14."РАДКА МОСКОВА" ЕООД, гр. Самоков /изх. № 000030-7726-15.10.2014/ /вх. №
000030-7612-08.10.2014/
На 08.10.2014 г. с вх. № 000030-7612, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „РАДКА МОСКОВА” ЕООД, гр.
Самоков, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат с 4 /четири/ броя игрални места, с 4
/четири/ броя игрални автомата с 4 /четири/ броя игрални места, в резултат на което има
увеличение в броя на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Ямбол, ул.„ Раковски” №
16.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „РАДКА
МОСКОВА” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Самоков, Софийска област, ул.
„Проф. Васил Захариев” № 1, ЕИК: 832080578, представлявано от Радка Данаилова Москова
– управител, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат с 4 /четири/ броя игрални места, с 4
/четири/ броя игрални автомата с 4 /четири/ броя игрални места, в резултат на което има
увеличение в броя на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Ямбол, ул. „Раковски” №
16.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.15."КОМЕРС" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-7739-15.10.2014/ /вх. № 0000307197-25.09.2014/
На 25.09.2014 г. с вх. № 000030-7197, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КОМЕРС” ЕООД, гр. Севлиево, за
подмяна на 7 /седем/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Асеновград,
обл. Пловдив, ул. „Цар Освободител” № 13.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„КОМЕРС” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Севлиево, област Габрово,
ул. „Стоян Бъчваров” № 8, ЕИК: 107565156, представлявано от Цветан Ботев Макавеев управител, за подмяна на 7 /седем/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Асеновград, обл. Пловдив, ул. „Цар Освободител” № 13.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КОМЕРС” ЕООД, гр. Севлиево, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
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Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.16."КОМЕРС" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-7741-15.10.2014/ /вх. № 0000307198-25.09.2014/
На 25.09.2014 г. с вх. № 000030-7198, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КОМЕРС” ЕООД, гр. Севлиево, за
подмяна на 7 /седем/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Пловдив,
ул. „Княгиня Мария Луиза“ № 63.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„КОМЕРС” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Севлиево, област Габрово,
ул. „Стоян Бъчваров” № 8, ЕИК: 107565156, представлявано от Цветан Ботев Макавеев управител, за подмяна на 7 /седем/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Пловдив,
ул. „Княгиня Мария Луиза“ № 63.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КОМЕРС” ЕООД, гр. Севлиево, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.17."ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО" АД, гр. София /изх. № 000030-7738-15.10.2014/ /вх.
№ 000030-7213-25.09.2014/
На 25.09.2014 г. с вх. № 000030-7213, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО” АД,
гр. София, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. Пловдив, ул. „Райко Даскалов” № 8.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ПАЛМС
МЕРКЮР КАЗИНО” АД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Илинден“, ул.
„Кукуш” № 7, ЕИК: 175192081, представлявано заедно от Антон Георгиев Михов –
изпълнителен директор, и Ангел Андонов Ирибозов – изпълнителен директор, за подмяна на
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2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ул. „Райко Даскалов”
№ 8.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО” АД,
гр. София, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.18."ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО" АД, гр. София /изх. № 000030-7737-15.10.2014/ /вх.
№ 000030-7212-25.09.2014/
На 25.09.2014 г. с вх. № 000030-7212, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО” АД,
гр. София, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
София, район „Подуяне”, бул. „Ботевградско шосе” до бл. 2.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ПАЛМС
МЕРКЮР КАЗИНО” АД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Илинден“, ул.
„Кукуш” № 7, ЕИК: 175192081, представлявано заедно от Антон Георгиев Михов –
изпълнителен директор, и Ангел Андонов Ирибозов – изпълнителен директор, за подмяна на
2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, район „Подуяне”, бул.
„Ботевградско шосе” до бл. 2.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО” АД, гр.
София, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.19."ГРАНД КАЗИНО" ООД, гр. София /изх. № 000030-7729-15.10.2014/ /вх. № 0000307568-06.10.2014/
На 06.10.2014 г. с вх. № 000030-7568, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ГРАНД КАЗИНО” ООД, гр.
София, за увеличение с 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Плевен, пл.
„Свобода” № 6.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
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основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ГРАНД
КАЗИНО” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Лозенец”, ул. „Кричим”
№ 63, ЕИК: 175245527, представлявано от Галин Тотьов Василев – управител, за увеличение
с 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Плевен, пл. „Свобода” № 6.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.20."ГЛОБЪЛ ЛИНК" ООД, гр. Свиленград /изх. № 000030-7719-15.10.2014/ /вх. №
000030-7617-09.10.2014/
На 09.10.2014 г. с вх. № 000030-7617 в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1 от
Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ГЛОБЪЛ ЛИНК” ООД, гр.
Свиленград, за подмяна на 7 /седем/ броя в игрална зала с адрес: гр. Свиленград, обл.
Хасково, ул. „Волгоград” № 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ГЛОБЪЛ ЛИНК” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Свиленград, обл. Хасково,
ул. „Тодор Кирков” № 77А, ЕИК: 126111119, представлявано заедно и поотделно от Росен
Йорданов Киришев и Курти Георгиев Куртев – управители, за подмяна на 7 /седем/ броя в
игрална зала с адрес: гр. Свиленград, обл. Хасково, ул. „Волгоград” № 1.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.21."КИРИШ" ООД, гр. Свиленград /изх. № 000030-7717-15.10.2014/ /вх. № 0000307558-03.10.2014/
На 03.10.2014 г. с вх. № 000030-7558, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КИРИШ” ООД, гр. Свиленград, за
подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата и утвърждаване на Изисквания към игралните зали,
в които се организират хазартни игри с игрални автомати и Правила за организацията на
работата и финансовия контрол при организиране на хазартни игри с игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Свиленград, обл. Хасково, бул. „България” № 86.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
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основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага
на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„КИРИШ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Свиленград, обл. Хасково, бул.
„България” № 63, ЕИК: 126026359, представлявано от Курти Георгиев Куртев – управител, за
подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Свиленград, обл.
Хасково, бул. „България” № 86.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КИРИШ” ООД, гр. Свиленград, Изисквания
към игралните зали, в които се организират хазартни игри с игрални автомати и Правила за
организацията на работата и финансовия контрол при организиране на хазартни игри с
игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.22."ВЛАДИНА - ЙОРДАН ДИНЕВ" ЕТ, гр. София /изх. № 000030-7733-15.10.2014/ /вх.
№ 000030-7502-01.10.2014/
На 01.10.2014 г. с вх. № 000030-7502, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „ВЛАДИНА – ЙОРДАН
ДИНЕВ”, гр. София, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. София, бул. „ген. Михаил Д. Скобелев” № 44.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на ЕТ ЕТ
„ВЛАДИНА – ЙОРДАН ДИНЕВ” със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к.
„Люлин”, ул. „340-та”, № 13, ЕИК: 121450425, представляван от Йордан Станчев Динев
/физическо лице-търговец/, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с
адрес: гр. София, бул. „ген. Михаил Д. Скобелев” № 44.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от ЕТ „ВЛАДИНА – ЙОРДАН ДИНЕВ”, гр.
София, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.23."СИКС ГРУП - 09 ЕООД" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-7734-15.10.2014/ /вх. №
000030-7367-26.09.2014/
На 26.09.2014 г. с вх. № 000030-7367, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „СИКС ГРУП – 09” ЕООД, гр.
София, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат, увеличение с 1 /един/ брой игрален
автомат и утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
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игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Стражица, обл. Велико Търново, ул. „Михал
Друмев” № 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „СИКС
ГРУП – 09” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Красно село“, ж.к.
„Белите брези“, ул. „Нишава“ № 36, ет. 8, ап. ат. 20, ЕИК: 200601241, представлявано от
Петър Маринов Петров – управител, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат, увеличение
с 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Стражица, обл. Велико Търново,
ул. „Михал Друмев” № 1.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „СИКС ГРУП – 09” ЕООД, гр. София,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.24."БАЛ МАТИК" ООД, гр. Плевен /изх. № 000030-7749-15.10.2014/ /вх. № 0000307398-29.09.2014/
На 29.09.2014 г. с вх. № 000030-7398, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „БАЛ МАТИК” ООД, гр. Плевен, за
подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Плевен, ул.
„Янко Сакъзов“ № 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „БАЛМАТИК” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Плевен, ул. „Янко Сакъзов” № 1,
ЕИК: 200210381, представлявано от Силвия Веселинова Еленкова - управител, за подмяна на
3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Плевен, ул. „Янко Сакъзов” № 1.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „БАЛ МАТИК” ООД, гр. Плевен Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.25."БРАТЯ МАТЕВИ" ЕООД,
000030-7511-01.10.2014/

гр. София /изх. № 000030-7745-15.10.2014/ /вх. №
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На 01.10.2014 г. с вх. № 000030-7511, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БРАТЯ МАТЕВИ” ЕООД, гр.
София, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, ж.к.
„Дианабад, бул. „Никола Габровски“ № 61.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „БРАТЯ
МАТЕВИ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Триадица”, бул.
„Витоша” № 133, ЕИК: 130369794, представлявано от Матей Яворов Матев – управител, за
подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, ж.к.
„Дианабад”, бул. „Никола Габровски” № 61.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.26."МИХНЕВИ- Р. МИХНЕВ" ЕТ, гр. Сливен /изх. № 000030-7744-15.10.2014/ /вх. №
000030-7435-30.09.2014/
На 30.09.2014 г. с вх. № 000030-7435, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „МИХНЕВИ – РУМЕН
МИХНЕВ”, гр. Сливен, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата и утвърждаване на
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална
зала с адрес: гр. Сливен, кв. „Българка” , супермаркет № 15.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на ЕТ
„МИХНЕВИ - РУМЕН МИХНЕВ”, със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, ул.
„Драган Цанков” № 4, ЕИК: 020596629, представляван от Румен Михайлов Михнев
/физическо лице-търговец/, изразяващи се в подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр. Сливен, кв. „Българка”, супермаркет № 15.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от ЕТ „МИХНЕВИ - РУМЕН МИХНЕВ”, гр.
Сливен, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
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гр. София /изх. № 000030-7702-15.10.2014/ /вх. №

2.27."ОУШЪН ГЕЙМС" ООД,
000030-7143-24.09.2014/
На 24.09.2014 г. с вх. № 000030-7143, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „ОУШЪН ГЕЙМС” ООД, гр. София, за
подмяна на 44 /четиридесет и четири/ броя игрални автомата с 50 /петдесет/ броя игрални
места с 45 /четиридесет и пет/ броя игрални автомата с 50 /петдесет/ броя игрални места в
резултат на което има увеличение в броя на игралните автомати и утвърждаване на Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. София, ул. „Русалски лък” № 2 а, обект 8.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
“ОУШЪН ГЕЙМС” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район “Слатина”,
ж.к. „Слатина – Христо Смирненски”, Търговски комплекс, офис 8, ЕИК: 130948357,
представлявано от Пламен Петров Петков - управител, за подмяна на 44 /четиридесет и
четири/ броя игрални автомата с 50 /петдесет/ броя игрални места с 45 /четиридесет и пет/
броя игрални автомата с 50 /петдесет/ броя игрални места в резултат на което има увеличение
в броя на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. София, ул. „Русалски лък” № 2 а,
обект 8.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ОУШЪН ГЕЙМС” ООД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.28."Д и Д" ООД, гр. Враца /изх. № 000030-7706-15.10.2014/ /вх. № 000030-754403.10.2014/
На 03.10.2014 г. с вх. № 000030-7544, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „Д и Д” ООД, гр. Враца, за подмяна
на 3 /три/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Мездра, област
Враца, ул. „Христо Ботев“ № 43, жилищен блок „Химик-2“ - партер.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на на „Д и
Д” ООД със седалище и адрес на управление гр. Враца, ж.к. „Дъбника”, супер № 25, ЕИК:
106032597, представлявано от Цветан Стоянов Гьонов - управител, за подмяна на 3 /три/ броя
игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Мездра, област Враца, ул. „Христо Ботев” № 43,
жилищен блок „Химик-2” - партер.

Стр. 34
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „Д и Д” ООД, гр. Враца, Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.29."ЕЛМА" ООД, гр. Свиленград /изх. № 000030-7708-15.10.2014/ /вх. № 000030-755703.10.2014/
На 03.10.2014 г. с вх. № 000030-7557, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от от „ЕЛМА” ООД, гр. Свиленград,
за подмяна с 2 /два/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати, Правила за организацията на работата и
финансовия контрол при организиране на хазартни игри с игрални автомати и Изисквания
към игралните зали, в които се организират хазартни игри с игрални автомати в игрална зала
с адрес: гр. Любимец, област Хасково, бул. „Одрин” № 1 ж, УПИ ХХХІV-2242 в кв. 178.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ЕЛМА”
ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Свиленград, област Хасково, бул. „България”
№ 63, ЕИК: 836147864, представлявано от Пенка Николова Киришева - управител, за подмяна
на 2 /два/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Любимец, област Хасково, бул.
„Одрин” № 1 ж, УПИ ХХХІV-2242 в кв. 178.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЕЛМА” ООД, гр. Свиленград:
1. Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати,
2. Правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на
хазартни игри с игрални автомати,
3. Изисквания към игралните зали, в които се организират хазартни игри с игрални
автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.30."БЕФ" ООД, гр. Сливен /изх. № 000030-7709-15.10.2014/ /вх. № 000030-759308.10.2014/
На 08.10.2014 г. с вх. № 000030-7593, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БЕФ” ООД, гр. Сливен, за
подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Самоков, Софийска
област, ул. „Житна чаршия“ № 2Б.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.

Стр. 35
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „БЕФ”
ООД със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, ж.к. „Стоян Заимов”, бл. 50, вх. Б, ет. 3,
ап. 8, ЕИК: 119648193, представлявано от Петранка Цонкова Христова - управител, за
подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Самоков, Софийска
област, ул. „Житна чаршия” № 2 Б.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.31."КЕНОМАТ" ООД, гр. Бургас /изх. № 000030-7711-15.10.2014/ /вх. № 000030-762509.10.2014/
На 09.10.2014 г. с вх. № 000030-7625, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КЕНОМАТ” ООД, гр. Бургас, за
подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Горна
Оряховица, област Велико Търново, ул. „Свети Княз Борис I” № 4.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„КЕНОМАТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. ”Цар Асен” № 2, ЕИК
040454498, представлявано и управлявано заедно и поотделно от Петър Цонев Петров–
управител и Галина Илиева Коджабашева– управител, за подмяна на 3 /три/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. Горна Оряховица, област Велико Търново, ул. „Свети
княз Борис I” № 4.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КЕНОМАТ” ООД, гр. Бургас, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.32."КАЗИНО ЛАРЖ" ЕООД, гр. Самоков /изх. № 000030-7713-15.10.2014/ /вх. №
000030-7611-08.10.2014/
На 08.10.2014 г. с вх. № 000030-7611, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО ЛАРЖ” ЕООД, гр.
Самоков, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Самоков,
Софийска област, ул. „Софроний Врачански“ № 2А.

Стр. 36
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„КАЗИНО ЛАРЖ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Самоков, Софийска
област, ул. „Проф. Васил Захариев” № 1, ЕИК: 202480016, представлявано от Радка
Данаилова Москова - управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с
адрес: гр. Самоков, Софийска област, ул. „Софроний Врачански” № 2А.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.33."КАЗИНО ПЕРЛА-3" ООД, гр. София /изх. № 000030-7723-15.10.2014/ /вх. № 0000307648-13.10.2014/
На 13.10.2014 г. с вх. № 000030-7648, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО ПЕРЛА-3” ООД, гр.
София, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Русе, ул.
„Борисова“ № 58, вх.3, ет. 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„КАЗИНО ПЕРЛА - 3” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Младост”, ул. „Михаил Тенев” № 6, ет. 2, ЕИК: 201818251, представлявано от Данаил
Христов Илиев – управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с
адрес: гр. Русе, ул. “Борисова”, № 58, вх. 3 ет. 1.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.34."КАЗИНО ПЕРЛА" ООД, гр. София /изх. № 000030-7725-15.10.2014/ /вх. № 0000307649-13.10.2014/
На 13.10.2014 г. с вх. № 000030-7649, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО ПЕРЛА” ООД, гр.
София, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Русе,
ул. „Борисова” № 44 Б.

Стр. 37
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„КАЗИНО ПЕРЛА” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Младост”,
ул. „Михаил Тенев” № 6, ет. 2, ЕИК: 175382586, представлявано от Данаил Христов Илиев –
управител и Борислав Душков Михайлов - управител, заедно и поотделно, за подмяна на 3
/три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Русе, ул. „Борисова” № 44 Б.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КАЗИНО ПЕРЛА” ООД, гр. София,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.35."ИНТЕРГЕЙМ 2009" ООД, гр. Бургас /изх. № 000030-7727-15.10.2014/ /вх. № 0000307601-08.10.2014/
На 08.10.2014 г. с вх. № 000030-7601, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1, от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ИНТЕРГЕЙМ 2009” ООД, гр.
Бургас, за подмяна на 15 /петнадесет/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: с. Лозенец, община Царево, област Бургас, ул. „Георги Кондолов” № 16.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ИНТЕРГЕЙМ 2009” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ж.к. „Изгрев“, бл.
67, вх. 3, ет. 6, ап. 11, ЕИК: 200538524, представлявано от Десислава Емилова Оцетова–
управител, за подмяна на 15 /петнадесет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: с.
Лозенец, община Царево, област Бургас, ул. „Георги Кондолов” № 16.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ИНТЕРГЕЙМ 2009” ООД, гр. Бургас,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.36."ХЕМУС ТУРС" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-7699-15.10.2014/ /вх. № 0000307578-07.10.2014/

Стр. 38
На 07.10.2014 г. с вх. № 000030-7578, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ХЕМУС ТУРС” ЕООД, гр.
София, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, ж.к.
„Люлин”, бул. „Панчо Владигеров” № 74.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ХЕМУС
ТУРС” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Младост”, бул.
„Цариградско шосе” – 7-ми километър, сградата на ЗИТ, вх. 2, ет. 3, ЕИК: 102817233,
представлявано от Йонко Маринов Радков - управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. София, ж.к. „Люлин”, бул. „Панчо Владигеров” № 74.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.37."КА & РЕ ООД" ООД, гр. Бургас /изх. № 000030-7698-15.10.2014/ /вх. № 0000307573-06.10.2014/
На 06.10.2014 г. с вх. № 000030-7573, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КА & РЕ” ООД, гр. Бургас, за
увеличение със 7 /седем/ броя игрални автомати с 10 /десет/ броя игрални места и
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Айтос, област Бургас, ул. „Цар Освободител” № 13А.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „КА &
РЕ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. „Александровска” № 2, вх. 1,
ет. 4, ЕИК: 102739090, представлявано заедно и поотделно от Петър Цонев Петров и
Борислав Душков Михайлов - управители, за увеличение със 7 /седем/ броя игрални автомати
с 10 /десет/ броя игрални места в игрална зала с адрес: гр. Айтос, област Бургас, ул. „Цар
Освободител” № 13А.
II. Да бъдат утвърдени представените от „КА & РЕ” ООД, гр. Бургас, Игрални условия
и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати за игралната зала.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.

Стр. 39
2.38."АВРАМОВ 97" ЕООД, гр. Горна Оряховица /изх. № 000030-7714-15.10.2014/ /вх.
№ 000030-7371-26.09.2014/
На 26.09.2014 г. с вх. № 000030-7371, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „АВРАМОВ - 97” ЕООД, гр. Горна
Оряховица, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с
адрес: гр. Горна Оряховица, област Велико Търново, ул. „Цар Освободител” № 105.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„АВРАМОВ - 97” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Горна Оряховица, област
Велико Търново, ул. „Васил Левски” № 8, ЕИК: 104053624, представлявано от Димо Тодоров
Аврамов– управител, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. Горна Оряховица, област Велико Търново, ул. „Цар Освободител” № 105.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „АВРАМОВ - 97” ЕООД, гр. Горна
Оряховица, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.39."ТОРЪС" ООД, гр. Варна /изх. № 000030-7716-15.10.2014/ /вх. № 000030-758707.10.2014/
На 07.10.2014 г. с вх. № 000030-7587, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ТОРЪС” ООД, гр. Варна, за
подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Белослав, област Варна,
кв. „Младост”, ул. „Христо Ботев” № 36.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ТОРЪС”
ООД със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Белински” № 21 ЕИК: 103203081,
представлявано от Димитър Тодоров Димитров – управител и Димо Матев Димов –
управител, заедно, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес:
гр. Белослав, област Варна, кв. „Младост”, ул. „Христо Ботев” № 36.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.

Стр. 40
2.40."ЕЛИТ - 8" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-7740-15.10.2014/ /вх. № 000030-719925.09.2014/
На 25.09.2014 г. с вх. № 000030-7199, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕЛИТ 8” ЕООД, гр. Севлиево, за
подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Стара Загора, ул.
„Парчевич” № 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ЕЛИТ 8”
ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Севлиево, обл. Габрово, ул. ”Стоян Бъчваров”
№ 8, ЕИК: 200244138, представлявано от Цветан Ботев Макавеев – управител, за подмяна на
1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Стара Загора, ул. „Парчевич” № 1.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.41."ЕЛ ДЖИ ЕС - 99" ООД, гр. Варна /изх. № 000030-7701-15.10.2014/ /вх. № 0000307559-03.10.2014/
На 03.10.2014 г. с вх. № 000030-7559, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕЛ. ДЖИ. ЕС. - 99” ООД, гр.
Варна, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Варна, р-н
”Младост”, ул. „Гео Милев” № 2, ет. 1, Битов комбинат – партер.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ЕЛ.
ДЖИ. ЕС. - 99” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район „Младост” ул.
„Гео Милев” № 2, ет. 1, ЕИК: 121647166, представлявано от Борислав Душков Михайлов –
управител, и Светлана Ганчева Милева - управител, заедно и поотделно, за подмяна на 1
/един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Варна, р-н ”Младост”, ул. „Гео
Милев” № 2, ет. 1, Битов комбинат – партер.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.

Стр. 41
2.42."МАКАО 2 ООД" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-7785-16.10.2014/ /вх. №
000030-7571-06.10.2014/
На 06.10.2014 г. с вх. № 000030-7571, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „МАКАО 2” ООД, гр. Пловдив, за
подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила
за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, бул.
„Мария Луиза” № 103.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „МАКАО
2” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, район „Южен”, ул. „Братя
Бъкстон” № 99, ЕИК: 115855846, представлявано от Цветелина Иванова Четрафилова –
управител, и Динко Георгиев Миленчев - управител, заедно и поотделно, за подмяна на 4
/четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Мария Луиза” № 103.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „МАКАО 2” ООД, гр. Пловдив, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.43."ТОТАЛ ПАРТНЪРС" ЕООД, гр. Враца /изх. № 000030-7784-16.10.2014/ /вх. №
000030-7641-13.10.2014/
На 13.10.2014 г. с вх. № 000030-7641, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ТОТАЛ ПАРТНЪРС” ЕООД, гр.
Враца, за подмяна на 7 /седем/ броя игрални автомата, увеличение с 1 /един/ брой игрален
автомат и утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Смолян, район „Център“, община „Смолян“, бул.
„България“ № 51.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ТОТАЛ
ПАРТНЪРС” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Враца, ул. „Г. С. Раковски” №
41, ет. 3, ЕИК: 106629150, представлявано от Емилианна Николаева Любенова – управител, за
подмяна на 7 /седем/ броя игрални автомата и увеличение с 1 /един/ брой игрален автомат в
игрална зала с адрес: гр. Смолян, район „Център“, община „Смолян“, бул. „България“ № 51.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ТОТАЛ ПАРТНЪРС” ЕООД, гр. Враца,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.

Стр. 42
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.44."ФАРТ-МР-ФЕДОР ПАВЛОВ" ЕТ, гр. Тетевен /изх. № 000030-7779-16.10.2014/ /вх.
№ 000030-7616-09.10.2014/
На 09.10.2014 г. с вх. № 000030-7616, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „ФАРТ МР - ФЕДОР
ПАВЛОВ”, гр. Тетевен, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Тетевен, обл. Ловеч, пл. “Сава Младенов“.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на ЕТ
„ФАРТ МР - ФЕДОР ПАВЛОВ” със седалище и адрес на управление: гр. Тетевен, обл. Ловеч,
ул. „Димитър Стойчев” № 12, ЕИК: 110019473, представляван от Федор Милев Павлов
/физическо лице-търговец/, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с
адрес: гр. Тетевен, обл. Ловеч, пл. “Сава Младенов“.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.45."ПЕТЪР РАШКОВ" ЕТ, гр. София /изх. № 000030-7768-15.10.2014/ /вх. № 0000307589-08.10.2014/
На 08.10.2014 г. с вх. № 000030-7589, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „ПЕТЪР РАШКОВ”, гр. София,
за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, район
„Младост“, ж.к. „Младост 1, бл. 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на ЕТ
„ПЕТЪР РАШКОВ” със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Младост”, ж.к.
„Младост – 1”, бл. 1, вх. 1, ЕИК: 130220658, представлявано от Петър Валентинов Рашков
/физическо лице – търговец/, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с
адрес: гр. София, район „Младост”, ж.к. „Младост 1”, бл. 1.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4

Стр. 43
За - 4
Против - няма.
2.46."КОМЕРС" ЕООД, гр.Севлиево /изх. № 000030-7766-15.10.2014/ /вх. № 000030-760308.10.2014/
На 08.10.2014 г. с вх. № 000030-7603, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КОМЕРС” ЕООД, гр. Севлиево, за
намаление с 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Бургас, комплекс
„Изгрев“, бл. 106.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„КОМЕРС” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Севлиево, област Габрово, ул.
„Стоян Бъчваров” № 8, ЕИК: 107565156, представлявано от Цветан Ботев Макавеев управител, за намаляване с 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Бургас,
комплекс „Изгрев“ бл. 106.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.47."КАЗИНО ЛАРЖ" ЕООД, гр. Самоков /изх. № 000030-7769-15.10.2014/ /вх. №
000030-7609-08.10.2014/
На 08.10.2014 г. с вх. № 000030-7609, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО ЛАРЖ” ЕООД, гр.
Самоков, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес с. Ябланово,
община Котел, област Сливен, ул. „Проф. Павлов“ № 3.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„КАЗИНО ЛАРЖ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Самоков, Софийска
област, ул. „Проф. Васил Захариев” № 1, ЕИК: 202480016, представлявано от Радка
Данаилова Москова - управител, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с
адрес: с. Ябланово, община Котел, област Сливен, ул. „Проф. Павлов“ № 3.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.

Стр. 44
2.48."НАЦИОНАЛ ГРУП" ООД, гр. София /изх. № 000030-7770-15.10.2014/ /вх. №
000030-7646-13.10.2014/
На 13.10.2014 г. с вх. № 000030-7646, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „НАЦИОНАЛ ГРУП” ООД, гр.
София, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Стара Загора, бул. „Руски” № 20 А.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„НАЦИОНАЛ ГРУП” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Младост”, ул. Михаил Тенев № 6, ет. 2, ЕИК: 816114846, представлявано от Данаил Христов
Илиев – управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр.
Стара Загора, бул. „Руски” № 20 А.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „НАЦИОНАЛ ГРУП” ООД, гр. София,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.49."КАЗИНО КИНГ" ООД, гр. София /изх. № 000030-7771-15.10.2014/ /вх. № 0000307647-13.10.2014/
На 13.10.2014 г. с вх. № 000030-7647, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО КИНГ” ООД, гр. София,
за подмяна на 11 /единадесет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Варна, район
„Приморски“, ул. „Генерал Скобелев“ № 31.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„КАЗИНО КИНГ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Младост”, ул.
„Михаил Тенев” № 6, ет. 2, ЕИК: 175365398, представлявано от Пепа Димитрова Момчилова
– Колева – управител и Данаил Христов Илиев - управител, заедно и поотделно, за подмяна
на 11 /единадесет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Варна, район
„Приморски”,ул. „Ген. Скобелев” № 31.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4

Стр. 45
За - 4
Против - няма.
2.50."КУИНС ТРЕЙД" ООД, гр. София /изх. № 000030-7772-15.10.2014/ /вх. № 0000307563-03.10.2014/
На 03.10.2014 г. с вх. № 000030-7563, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КУИНС ТРЕЙД” ООД, гр. София,
за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата и увеличение с 2 /два/ броя игрални автомата
в игрална зала с адрес: гр. Шумен, пл. „Освобождение“ № 12.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „КУИНС
ТРЕЙД” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище”, бул. „Янко
Сакъзов” № 76, ЕИК: 121407281, представлявано от Иван Георгиев Главински - управител, за
подмяна на 4 /четири/ и увеличение с 2 /два/ броя на игралните автомати в игрална зала с
адрес: гр. Шумен, пл. „Освобождение” № 12.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.51."РАДКА МОСКОВА" ЕТ, гр. Самоков /изх. № 000030-7773-16.10.2014/ /вх. №
000030-7607-08.10.2014/
На 08.10.2014 г. с вх. № 000030-7607, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „РАДКА МОСКОВА”, гр.
Самоков, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Самоков,
Софийска област, ул. „Ихтиманско шосе“ № 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на ЕТ
„РАДКА МОСКОВА”, със седалище и адрес на управление: гр. Самоков, Софийска област,
ул. „Ихтиманско шосе“ № 1, ЕИК: 122077146, представляван от Радка Данаилова Москова
/физическо лице – търговец/, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с
адрес: гр. Самоков, Софийска област, ул. „Ихтиманско шосе“ № 1.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.

Стр. 46
2.52."РАДКА МОСКОВА" ЕООД, гр. Самоков /изх. № 000030-7775-16.10.2014/ /вх. №
000030-7606-08.10.2014/
На 08.10.2014 г. с вх. № 000030-7606, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „РАДКА МОСКОВА” ООД, гр.
Самоков, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр.
Перущица, област Пловдив, ул. „Александър Стамболийски” № 2.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „РАДКА
МОСКОВА” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Самоков, Софийска област, ул.
”Проф. Васил Захариев” № 1, ЕИК: 832080578, представлявано от Радка Данаилова Москова
– управител, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр.
Перущица, област Пловдив, ул. „Александър Стамболийски” № 2.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „РАДКА МОСКОВА” ООД, гр. Самоков,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.53."РАДКА МОСКОВА" ЕООД, гр. Самоков /изх. № 000030-7774-16.10.2014/ /вх. №
000030-7608-08.10.2014/
На 08.10.2014 г. с вх. № 000030-7608, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „РАДКА МОСКОВА” ЕООД, гр.
Самоков, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Костинброд,
Софийска област, ул. „Охрид” № 11.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „РАДКА
МОСКОВА” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Самоков, Софийска област, ул.
„Проф. Васил Захариев” № 1, ЕИК: 832080578, представлявано от Радка Данаилова Московауправител, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес:
гр. Костинброд, Софийска област, ул. „Охрид” № 11.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
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Против - няма.
2.54."МАРЛИН - 7" ЕООД, гр. Ямбол /изх. № 000030-7776-16.10.2014/ /вх. № 000030-758207.10.2014/
На 07.10.2014 г. с вх. № 000030-7582, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „МАРЛИН - 7” ЕООД, гр. Ямбол,
за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Ямбол, ул. „Жорж Папазов” № 9, ет. -1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„МАРЛИН - 7” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Ямбол, ул. „Волга” № 2, ЕИК:
202711633, представлявано от Мариана Георгиева Стоева - управител, за подмяна на 4
/четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Ямбол, ул. „Жорж Папазов” № 9,
ет. -1.
II. Да бъдат утвърдени представените от „МАРЛИН - 7” ЕООД, гр. Ямбол, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.55."ШАНС 07" ЕООД, гр. Поморие /изх. № 000030-7789-16.10.2014/ /вх. № 0000307613-09.10.2014/
На 09.10.2014 г. с вх. № 000030-7613, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ШАНС 07” ЕООД, гр. Поморие,
за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Несебър,
област Бургас, ул. „Струма” № 23.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ШАНС
07” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Поморие, област Бургас, кв. „Свобода”,
бл. 15, вх. А, ап. 9, ЕИК: 102963081, представлявано от Радослав Цветанов Христов управител, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Несебър,
област Бургас, ул. „Струма” № 23.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
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За - 4
Против - няма.
2.56."ИНТЕРГЕЙМ 2009" ООД, гр. Бургас /изх. № 000030-7788-16.10.2014/ /вх. №
000030-7600-08.10.2014/
На 08.10.2014 г. с вх. № 000030-7600, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ИНТЕРГЕЙМ 2009” ООД, гр.
Бургас, за подмяна на 10 /десет/ броя игрални автомата със 17 /седемнадесет/ броя игрални
места със 17 /седемнадесет/ броя игрални автомата, в резултат на което има увеличение в
броя на игралните автомати, увеличение с 4 /четири/ броя игрални автомата с 9 /девет/ броя
игрални места и утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни
игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Банско, област Благоевград, ул.
„Стражите” № 2.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ИНТЕРГЕЙМ 2009” ООД със седалище и адрес на управление: : гр. Бургас, ж.к. „Изгрев”,
бл. 67, вх. 3, ет. 6, ап. 11, ЕИК: 200538524, представлявано от Десислава Емилова Оцетова –
управител, за подмяна на 10 /десет/ броя игрални автомата със 17 /седемнадесет/ броя
игрални места със 17 /седемнадесет/ броя игрални автомата, в резултат на което има
увеличение в броя на игралните автомати, увеличение с 4 /четири/ броя игрални автомата с 9
/девет/ броя игрални места, в игрална зала с адрес: гр. Банско, област Благоевград, ул.
„Стражите” № 2.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ИНТЕРГЕЙМ 2009” ООД, гр. Бургас,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.57."УИН БЕТ- 3" ООД, гр. София /изх. № 000030-7787-16.10.2014/ /вх. № 000030-765013.10.2014/
На 13.10.2014 г. с вх. № 000030-7650, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „УИН БЕТ-3” ООД, гр. София, за
подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Бургас, ул.
„Александровска” № 21, х-л „България”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „УИН БЕТ3” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Младост”, ул. „Михаил
Тенев” № 6, ет. 2, ЕИК: 201695756, представлявано от Данаил Христов Илиев – управител, за
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подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Бургас, ул.
„Александровска” № 21, х-л „България”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.58."ТОРЪС" ООД, гр. Варна /изх. № 000030-7782-16.10.2014/ /вх. № 000030-758407.10.2014/
На 07.10.2014 г. с вх. № 000030-7584, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ТОРЪС” ООД, гр. Варна, за
подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. Силистра, ул.
„Симеон Велики” № 1, вход А.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ТОРЪС”
ООД със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район „Младост”, ул. „Белински” № 21
ЕИК: 103203081, представлявано от Димитър Тодоров Димитров – управител и Димо Матев
Димов – управител, заедно, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с
адрес: гр. Силистра, ул. „Симеон Велики” № 1, вход А.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ТОРЪС” ООД, гр. Варна, Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.59."ТОРЪС" ООД, гр. Варна /изх. № 000030-7780-16.10.2014/ /вх. № 000030-758607.10.2014/
На 07.10.2014 г. с вх. № 000030-7586, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ТОРЪС” ООД, гр. Варна, за
подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: с. Кранево, община Балчик,
област Добрич, ул. „Черно море” № 3.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ТОРЪС”
ООД със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Белински” № 21 ЕИК: 103203081,
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представлявано от Димитър Тодоров Димитров – управител и Димо Матев Димов –
управител, заедно, за подмяна 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
с. Кранево, община Балчик, област Добрич, ул. „Черно море” № 3.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.60."МИСАБЕЛ ВАРНА" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-7777-16.10.2014/ /вх. №
000030-7553-03.10.2014/
На 03.10.2014 г. с вх. № 000030-7553, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „МИСАБЕЛ ВАРНА” ЕООД, гр.
Варна, за увеличение с 6 /шест/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Варна, ул. „Отец Паисий“ № 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„МИСАБЕЛ ВАРНА” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район Одесос,
ул. „Отец Паисий” № 1, ЕИК: 202901134, представлявано Михаил Якоблевич Блинщайн –
управител, за увеличение с 6 /шест/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Варна,
ул. „Отец Паисий“ № 1.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „МИСАБЕЛ ВАРНА” ЕООД, гр. Варна,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.61."МИЛЕНИУМ-МВ" ЕООД, гр. Димитровград /изх. № 000030-7820-16.10.2014/ /вх.
№ 000030-7683-14.10.2014/
На 14.10.2014 г. с вх. № 000030-7683, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „МИЛЕНИУМ-МВ” ЕООД, гр.
Димитровград, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Димитровград, област Хасково, бул. „България“ № 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
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I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„МИЛЕНИУМ -МВ” ООД, със седалище и адрес на управление гр. Димитровград, бул.
“България” № 1, ЕИК: 126649840, представлявано от Митко Стоянов Желязков - управител,
за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Димитровград, област
Хасково, бул. „България“ № 1.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „МИЛЕНИУМ-МВ” ЕООД, гр. Димитровград,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.62."МЕТАЛ - 2006" ЕООД, с. Катуница /изх. № 000030-7804-16.10.2014/ /вх. № 0000307685-14.10.2014/
На 14.10.2014 г. с вх. № 000030-7685, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 3, т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „МЕТАЛ - 2006” ЕООД,
с. Катуница, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: с. Кирково, община Кирково, област Кърджали, ул. „Димитър Благоев” № 23.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „МЕТАЛ
– 2006” ЕООД със седалище и адрес на управление: с. Катуница, община Садово, област
Пловдив, ул. „Възраждане” № 27, ЕИК: 160050083, представлявано от Петър Юрданов
Атанасов – управител, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес:
с. Кирково, община Кирково, област Кърджали, ул. „Димитър Благоев” № 23.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „МЕТАЛ - 2006” ЕООД, с. Катуница,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.63."ЗАМИТА ГЕЙМ КОМЕРС" ООД, гр. Бургас /изх. № 000030-7813-16.10.2014/ /вх. №
000030-7615-09.10.2014/
На 09.10.2014 г. с вх. № 000030-7615, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЗАМИТА ГЕЙМ КОМЕРС” ООД,
гр. Бургас, за подмяна на 19 /деветнадесет/ броя игрални автомата и утвърждаване на
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална
зала с адрес: гр. Айтос, област Бургас, ул. „Христо Ботев” № 18Б.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.

Стр. 52
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЗАМИТА ГЕЙМ КОМЕРС” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул.
„Петко Каравелов“ № 25, ет. 2, ап. 6, ЕИК: 102904161, представлявано от Таквор Тиоп
Закарян – управител , за подмяна на 19 /деветнадесет/ броя игрални автомата в игрална зала с
адрес: гр. Айтос, област Бургас, ул. „Христо Ботев” № 18Б.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЗАМИТА ГЕЙМ КОМЕРС” ООД, гр. Бургас,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.64."ЕЛ ПИ ГРУП - Х" ООД, гр. София /изх. № 000030-7806-16.10.2014/ /вх. № 0000307660-13.10.2014/
На 13.10.2014 г. с вх. № 000030-7660, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „EЛ ПИ ГРУП – Х“ ЕООД, гр.
София, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата, увеличение с 3 /три/ броя игрални
автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Хасково, ж.к. „Орфей“ до блок 18.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „EЛ ПИ
ГРУП – Х“ ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Възраждане“, бул.
„Константин Величков“ № 157-159, ет. 1, ап. 2, ЕИК: 200666132, представлявано от Иван
Георгиев Налбантов - управител, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата и увеличение с
3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Хасково, ж.к. „Орфей“ до блок 18.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „EЛ ПИ ГРУП – Х“ ЕООД, гр. София,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.65."БЛИЦ ТРЕЙД КЪМПАНИ" ООД, гр. София /изх. № 000030-7810-16.10.2014/ /вх. №
000030-7718-15.10.2014/
На 15.10.2014 г. с вх. № 000030-7718, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БЛИЦ ТРЕЙД КЪМПАНИ” ООД,
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гр. София, за подмяна на 5 /пет/ и намаление с 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала
с адрес: гр. Благоевград, ул. „Димитър Талев” № 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „БЛИЦ
ТРЕЙД КЪМПАНИ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Средец”,
ул. „Христо Белчев” № 19, ет. 1, ЕИК: 040506322, представлявано заедно и поотделно от
Георги Христов Хаджийски, Рашо Колев Рашков и Борислав Душков Михайлов - управители,
за подмяна на 5 /пет/ и намаление с 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес:
гр. Благоевград, ул. „Димитър Талев” № 1.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.66."ЖОКЕР-1999" ООД, гр. Сливен /изх. № 000030-7812-16.10.2014/ /вх. № 0000307665-13.10.2014/
На 13.10.2014 г. с вх. № 000030-7665, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЖОКЕР-1999” ООД, гр. Сливен,
за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Ямбол, ул. „Г. С. Раковски” № 5.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ЖОКЕР1999” ООД, със седалище и адрес на управление:гр. Сливен, бул. „Христо Ботев”, бл. 27, вх.
А, ап. 2, ЕИК: 119112637, представлявано от Георги Желязков Лазаров - управител, за
подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Ямбол, ул. „Г. С.
Раковски” № 5.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЖОКЕР-1999” ООД, гр. Сливен, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.67."ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ" ООД, гр. Мъглиж /изх. № 000030-7814-16.10.2014/ /вх. №
000030-7670-13.10.2014/
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На 13.10.2014г. с вх. № 000030-7670 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 3, т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ”
ООД, гр. Мъглиж за подмяна на 7 /седем/ броя игрални автомати и утвърждаване на Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Стара Загора, ул. „Петър Парчевич“ № 2.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Мъглиж, област Стара
Загора, ул. “Иван Вазов” № 33, ЕИК: 123698095, представлявано от Иван Тенев Тенчев управител, за подмяна на 7 /седем/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Стара
Загора, ул. „Петър Парчевич“ № 2.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ” ООД, гр. Мъглиж
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.68."ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ" ООД, гр. Мъглиж /изх. № 000030-7815-16.10.2014/ /вх. №
000030-7671-13.10.2014/
На 13.10.2014 г. с вх. № 000030-7671, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ” ООД,
гр. Мъглиж, за подмяна на 2 /два/ и увеличение с 2 /два/ броя игрални автомата и
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Чирпан, област Стара Загора, бул. „Георги Димитров” №
22.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Мъглиж, област Стара
Загора, ул. „Иван Вазов” № 33, ЕИК: 123698095, представлявано от Иван Тенев Тенчев управител, за подмяна на 2 /два/ и увеличение с 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала
с адрес: гр. Чирпан, област Стара Загора, бул. „Георги Димитров” № 22.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ” ООД, гр. Мъглиж
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4

Стр. 55
За - 4
Против - няма.
2.69."ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ" ООД, гр. Мъглиж /изх. № 000030-7816-16.10.2014/ /вх. №
000030-7669-13.10.2014/
На 13.10.2014 г. с вх. № 000030-7669, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ” ООД,
гр. Мъглиж, за подмяна на 7 /седем/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Стара Загора, ул. „Пазарска”, кв. 62А, № 13.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Мъглиж, област Стара
Загора, ул. „Иван Вазов” № 33, ЕИК: 123698095, представлявано от Иван Тенев Тенчев управител, за подмяна на 7 /седем/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Стара
Загора, ул. „Пазарска”, кв. 62А, № 13.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ” ООД, гр. Мъглиж,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.70."ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-7801-16.10.2014/ /вх. №
000030-7592-08.10.2014/
На 08.10.2014 г. с вх. № 000030-7592, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД, гр.
Варна, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата, увеличение с 5 /пет/ броя игрални
автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Варна, район „Младост”, бул. „Цар Освободител”
№ 164 А.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ЖЕЛЕВ
И СИНОВЕ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Варна, р-н „Приморски”,
ул. „Явор”, бл. 3, вх. В, ет. 3, ап. 34, ЕИК: 103123564, представлявано от Ангел Иванов
Желев - управител, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата и увеличение с 5 /пет/ броя
игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Варна, район „Младост”, бул. „Цар
Освободител” № 164 А.

Стр. 56
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД, гр. Варна,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.71."ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-7800-16.10.2014/ /вх. №
000030-7591-08.10.2014/
На 08.10.2014 г. с вх. № 000030-7591, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД, гр.
Варна, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат и увеличение с 3 /три/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. Варна, ж.к. „Владислав Варненчик”, І микрорайон, Битов
комбинат „Владислав Варненчик”, тяло V.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ЖЕЛЕВ
И СИНОВЕ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Варна, р-н „Приморски”,
ул. „Явор”, бл. 3, вх. В, ет. 3, ап. 34, ЕИК: 103123564, представлявано от Ангел Иванов
Желев - управител, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат и увеличение с 3 /три/ броя
игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Варна, ж.к. „Владислав Варненчик”, І
микрорайон, Битов комбинат „Владислав Варненчик”, тяло V.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.72."ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-7807-16.10.2014/ /вх. №
000030-6758-12.09.2014/
На 12.09.2014 г. с вх. № 000030-6758, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД, гр.
Варна, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата, увеличение с 5 /пет/ броя игрални
автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Варна, ул. „27-ми Юли” № 22-24.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ЖЕЛЕВ
И СИНОВЕ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Варна, р-н „Приморски”,
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ул. „Явор”, бл. 3, вх. В, ет. 3, ап. 34, ЕИК: 103123564, представлявано от Ангел Иванов
Желев - управител, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата и увеличение с 5 /пет/
броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Варна, ул. „27-ми Юли” № 22-24.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД, гр. Варна,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.73."БТД" ООД, Бургас, гр. Несебър /изх. № 000030-7817-16.10.2014/ /вх. № 000030-754303.10.2014/
На 03.10.2014 г. с вх. № 000030-7543, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БТД” ООД, гр. Несебър, за
подмяна на 12 /дванадесет/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр.
Бургас, к-с „Меден рудник”, бл. 600, партер.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „БТД”
ООД със седалище и адрес на управление: гр. Несебър, област Бургас, к.к. „Слънчев бряг”, хл „Карина” № 1, ЕИК: 147032721, представлявано от Константин Петров Калоянов –
управител, за подмяна на 12 /дванадесет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Бургас, к-с „Меден рудник”, бл. 600, партер.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „БТД” ООД, гр. Несебър, Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.74."БТД" ООД, гр. Несебър /изх. № 000030-7818-16.10.2014/ /вх. № 000030-754503.10.2014/
На 03.10.2014 г. с вх. № 000030-7545, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БТД” ООД, гр. Несебър, за
подмяна на 20 /двадесет/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр.
Бургас, ул. „Цар Асен” № 7.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
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основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага
на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „БТД”
ООД със седалище и адрес на управление: гр. Несебър, област Бургас, к.к. „Слънчев бряг”, хл „Карина” № 1, ЕИК: 147032721, представлявано от Константин Петров Калоянов –
управител, за подмяна на 20 /двадесет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр.
Бургас, ул. „Цар Асен” № 7.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „БТД” ООД, гр. Несебър, Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.75."БТД" ООД, гр. Несебър /изх. № 000030-7819-16.10.2014/ /вх. № 000030-754603.10.2014/
На 03.10.2014 г. с вх. № 000030-7546, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БТД” ООД, гр. Несебър, за
подмяна на 7 /седем/ броя игрални автомата, увеличение с 5 /пет/ броя игрални автомата и
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Ямбол, ул. „Георги Сава Раковски”, № 5.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „БТД”
ООД със седалище и адрес на управление: гр. Несебър, област Бургас, к.к. „Слънчев бряг”, хл „Карина” № 1, ЕИК: 147032721, представлявано от Константин Петров Калоянов –
управител, за подмяна на 7 /седем/ броя игрални автомата, увеличение с 5 /пет/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. Ямбол, ул. „Георги Сава Раковски”, № 5.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „БТД” ООД, гр. Несебър, Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
3.За лото игри:
3.1."НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ" ООД, гр. София /изх. № 000030-7691-14.10.2014/ /вх.
№ 000030-7627-09.10.2014/
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На 09.10.2014 г. с вх. № 000030-7627, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), e подадено писмено искане от „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ”
ООД, гр. София, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и
изплащат печалби за лото игра „ЛОТАРИО“ с 14 броя разновидности: „ЕВРО ЛОТО”, „ЕВРО
ДЖАКПОТ”, „ЛОТО ЖОКЕР”, „КЕШ”, „ПОКЕР ЛОТО”, „ЛОТО СПОРТ”, „ТВ ЛОТО“,
„МЕГА ЛОТО”, „ЛОТО 2”, „ЛОТО 3”, „ЛОТО 4”, „ЛОТО +”, „ЛОТО МИЛИОН” и „Лото 6
от 47”, изразяваща се в откриване на 35 /тридесет и пет/ броя пункта и промяна в адреса на 4
/четири/ броя пункта.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н
„Оборище”, ул. „Московска” № 43, ЕИК: 202789144, представлявано от Димитър Денчев
Ганев – управител, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози
и изплащат печалби за лото игра „ЛОТАРИО“ с 14 броя разновидности: „ЕВРО ЛОТО”,
„ЕВРО ДЖАКПОТ”, „ЛОТО ЖОКЕР”, „КЕШ”, „ПОКЕР ЛОТО”, „ЛОТО СПОРТ”, „ТВ
ЛОТО“, „МЕГА ЛОТО”, „ЛОТО 2”, „ЛОТО 3”, „ЛОТО 4”, „ЛОТО +”, „ЛОТО МИЛИОН” и
„ЛОТО 6 ОТ 47”, както следва:
Да се разреши на „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ” ООД да приема залози и изплаща
печалби за лото игра „ЛОТАРИО“ в следните пунктове:
1.

гр. Плевен

ж.к.Сторгозия №116

2.

гр. София

бул.Черни връх №47А

3.

7.

гр. Бобошево
гр. Благоевград
гр. София
с.Устина
с.Николово

ул.Христо Ботев №1
ул.Бачо Киро №3
ул.Нишава №40
обл.Пловдив, общ.Родопи, с.Устина, ул.Никола Петков №32
обл.Русе, общ.Русе, с.Николово, ул.Липник №137А

8.

гр. Бургас

9.

гр. Велинград

10.

с. Драгиново

ул.Фердинандова/ул.Цар Петър
спирка ул.Св.Св.Кирил и Методий и ул.Иван Вазов, пл.№9503ПОС, западно от УПИ XVI-3745, в кв.127
улица с о.т.802, северно от ПИ 1002, кв 68 - спирка с. Драгиново

11.

гр. Хасково

бул. Съединение, пред МБАЛ /вход на Онкологията/

12.

гр. Хасково

ул. Отец Паисий, източно от ул. Хан Кубрат

13.

гр. Хасково

ул. Дунав, пред магазин Авеню

14.

гр. Хасково

бул. Васил Левски, на спирката пред бл. №30

15.

гр. Сопот

бул. Иван Вазов - петно № 2

16.

гр. Смолян

в ПИ №67653.913.637 /Каптажа/

17.

гр. Самоков

северно от сградата на бивш Партиен дом в ПИ-65231.906.282

18.

гр. Самоков

ул. Преспа, източно от МБАЛ-АОС в ПИ-65231.914.99

19.

гр. Пазарджик

20.

гр. Карлово

21.

гр. Карлово

22.

гр. Карлово

ул. "Асен Златаров" /пред НАП/
бул. Освобождение между о.т. 368 и о.т. 319 по УП на гр.
Карлово, /ПИ с ид. 36498.503.9537/, западно от автобусна спирка
посока гр. Сопот
по ул. Гладстон между о.т. 26 и о.т. 27А по УП на гр. Карлово,
/ПИ с ид. 36498.501.9512/, западно до автобусна спирка
по ул. Ген. Карцов между о.т. 180 и о.т. 182 по УП на гр.
Карлово, /ПИ с ид. 36498.501.9539/, източно от автобусна спирка

4.
5.
6.
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посока гр. Сопот
23.

гр. Казанлък

на бул. Александър Батемберг пред комплекс "Дар"

24.

гр. Каварна

петно № 84, съгласно скица № 394/22.11.2013

25.

гр. Долни Чифлик

ул. Плевен, до автогара

26.

с. Старо Оряхово

обл.Варна, общ.Долни Чифлик, с. Старо Оряхово

27.

гр. Враца

ул. Втори юни, района на МБАЛ Христо Ботев, терен № 2

28.

гр. Разград

ул.Юмрукчал, от лявата страна в посока център до бл.16

29.

гр. Белослав

ул. Христо ботев 14, УПИ XXIX - 319, кв 30

30.

гр. Кърджали

бул. България, до блок "Ракета"

31.

гр. Кърджали

бул. Тракия, под блок "Нов живот"-прохода

32.

гр. Кърджали

ул. Беласица, район Общински пазар, начална автобусна спирка

33.

гр. Кърджали

ул. Републиканска, до сградата на СОУ "Г.Бенковски"

34.

гр. Кърджали

35.

гр. Шабла

бул. България, спирка на градски транспорт пред блок №19
ул. Петко Българанов, тротоарна площ в ПИ 83017.502.2050 по
КК на гр. Шабла

Да бъдат променени адресите на следните пунктове:
Стар адрес
гр. Разград, кръстовището на бул. България, ул.
1. Стефан Караджа и ул. „Св. Св. Кирил и
Методий“, пред блок „Пеперуда“
гр. Разград, на ъгъла на бул. „България“ и ул.
2.
„Иван Вазов“
3. гр. Разград, пл. „Момина чешма“
4.

гр. Варна, сп. „Осъм“ на бул. „Трети Март“,
Посока център

Нов адрес
гр. Разград, кръстовището на ул.Марица и
ул.Хан Крум
гр. Разград, кръстовището на бул.Бели лом и
ул.Паркова
гр. Разград, бул.Бели лом, срещу паркинга на
хотел "Централ"
гр. Варна, сп. Детелина на бул. Трети Март,
преди Стоп. двор

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
3.2."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-7802-16.10.2014/ /вх. № 000030-763710.10.2014/
На 10.10.2014 г. с вх. № 000030-7637, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), e подадено писмено искане от „ЕВРОБЕТ” ООД, гр. София, за
промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат печалби
за лото игра „ЛОТО ШАНС” с пет разновидности: „ЕВРОШАНС”, „ЛОТОДЖАКПОТ”,
„ЛОТОМАНИЯ”, „ШАНС” и „ПОКЕР ШАНС”, изразяваща се в закриване на 3 /три/ броя
букмейкърски пункта и откриване на 8 /осем/ броя букмейкърски пункта.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
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Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕВРОБЕТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище”, ж.к.
„Подуяне”, бул. „Ситняково” № 48, eт. 4, ЕИК: 121179290, представлявано от Милен Иванов
Стаматов - управител, изразяващи се в промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще
се приемат залози и изплащат печалби за лото игра „ЛОТО ШАНС” с пет разновидности:
„ЕВРОШАНС”, „ЛОТОДЖАКПОТ”, „ЛОТОМАНИЯ”, „ШАНС” и „ПОКЕР ШАНС”, както
следва:
I. Да се прекрати дейността на „ЕВРОБЕТ” ООД в следните пунктове:
1. с. Лозенец, област Бургас, ул. „Г. Кондолов“ № 17;
2. гр. Пещера, област Пазарджик, парц. I-1719, кв. 114, ул. „Д. Горов“;
3. гр. Кърджали, ул. „Беломорски“ № 4-6.
II. Да се разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в следните
пунктове:
1. гр. Враца, бул. „Христо Ботев“ № 124;
2. гр. Генерал Тошево, област Добрич, ул. „Васил Априлов“ № 2;
3. гр. Куклен, област Пловдив, ул. „Пейо Яворов“ № 3;
4. гр. Асеновград, ул. „Полковник Дрангов“ № 2;
5. гр. Рудозем, област Смолян, ул. „Хан Аспарух“ № 11;
6. гр. Крумовград, ул. „Княз Борис I“ № 6;
7. гр. Златоград, област Смолян, ул. „Христо Ботев“ № 52;
8. гр. София, ул. „Крушова градина“ № 1.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
4.За залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета:
4.1. "ЕВРОФУТБОЛ ООД" ООД, гр. София /изх. № 000030-7687-14.10.2014/ /вх. №
000030-7377-26.09.2014/
На 26.09.2014 г. с вх. № 000030-7377, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), e подадено писмено искане от „ЕВРОФУТБОЛ” ООД, гр. София, за
промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат печалби
за игри със залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета,
изразяваща се в закриване на 2 /два/ броя и откриване на 9 /девет/ броя пункта.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕВРОФУТБОЛ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Лозенец”, бул.
„Джеймс Баучер” № 12, ЕИК: 831036657, представлявано от Боян Стефанов Найденов,
Николаос Константинос Арсенопулос и Екатерина Сашкова Михайлова - управители, наймалко от двама от управителите заедно, освен в случаите, в които Дружественият договор
предвижда друго, изразяващи се в промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се
приемат залози и изплащат печалби за игри със залагания върху резултати от спортни
състезания и надбягвания с коне и кучета, както следва:
І. Да се прекрати дейността на „ЕВРОФУТБОЛ” ООД в следните пунктове:
1. гр. Кюстендил, ул. „Любен Каравелов“ № 3;
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2. гр. Сливен, ул. „Г.С. Раковски“ № 5.
ІІ. Да се разреши на „ЕВРОФУТБОЛ” ООД да приема залози и изплаща печалби в
следните пунктове:
1. гр. Асеновград, ул. „Полковник Драганов“ № 2;
2. гр. Варна, ул. „Гаврил Кръстевич“ № 16, ет. 1 и -1;
3. гр. Видин, ул. „Цар Александър II“ № 25;
4. гр. Враца, ул. „Околчица“ № 2 б;
5. с. Габровница, обл. Монтана, ул. „Иван Беломелски” № 1;
6. гр. Крумовград, ул. „Княз Борис I“ № 6;
7. гр. Момчилград, ул. „Маказа“ № 13А;
8. гр. Рудозем, обл. Смолян, ул. „Хан Аспарух“ № 11;
9. гр. София, ул. „Черковна“ № 38.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
4.2."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-7805-16.10.2014/ /вх. № 000030-763810.10.2014/
На 10.10.2014 г. с вх. № 000030-7638, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), e подадено писмено искане от „ЕВРОБЕТ” ООД, гр. София, за
промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат печалби
за хазартни игри със залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и
кучета „СПОРТ ШАНС”, изразяваща се в закриване на 3 /три/ броя букмейкърски пункта и
откриване на 8 /осем/ броя букмейкърски пункта.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕВРОБЕТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище”, ж.к.
„Подуяне”, бул. „Ситняково” № 48, eт. 4, ЕИК: 121179290, представлявано от Милен Иванов
Стаматов - управител, изразяващи се в промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще
се приемат залози и изплащат печалби за хазартни игри със залагания върху резултати от
спортни състезания и надбягвания с коне и кучета „СПОРТ ШАНС”.
І. Да се прекрати дейността на „ЕВРОБЕТ” ООД в следните пунктове:
1. с. Лозенец, област Бургас, ул. „Г. Кондолов“ № 17;
2. гр. Пещера, област Пазарджик, парц. I-1719, кв. 114, ул. „Д. Горов“;
3. гр. Кърджали, ул. „Беломорски“ № 4-6.
ІІ. Да се разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в следните
пунктове:
1. гр. Враца, бул. „Христо Ботев“ № 124;
2. гр. Генерал Тошево, област Добрич, ул. „Васил Априлов“ № 2;
3. гр. Куклен, област Пловдив, ул. „Пейо Яворов“ № 3;
4. гр. Асеновград, ул. „Полковник Дрангов“ № 2;
5. гр. Рудозем, област Смолян, ул. „Хан Аспарух“ № 11;
6. гр. Крумовград, ул. „Княз Борис I“ № 6;
7. гр. Златоград, област Смолян, ул. „Христо Ботев“ № 52;
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8. гр. София, ул. „Крушова градина“ № 1.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
5. За залагания върху случайни събития:
5.1."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-7803-16.10.2014/ /вх. № 000030-764010.10.2014/
На 10.10.2014 г. с вх. № 000030-7640, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), e подадено писмено искане от „ЕВРОБЕТ” ООД, гр. София, за
промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат печалби
за хазартни игри със залагания върху случайни събития, свързани с познаване на факти
„МЕДЖИК ШАНС”, изразяваща се в закриване на 3 /три/ броя букмейкърски пункта и
откриване на 8 /осем/ броя букмейкърски пункта.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което: Да
бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ЕВРОБЕТ” ООД със
седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище”, ж.к. „Подуяне”, бул.
„Ситняково” № 48, eт. 4, ЕИК: 121179290, представлявано от Милен Иванов Стаматов управител, изразяващи се в промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат
залози и изплащат печалби за хазартни игри със залагания върху случайни събития, свързани
с познаване на факти „МЕДЖИК ШАНС”.
І. Да се прекрати дейността на „ЕВРОБЕТ” ООД в следните пунктове:
1. с. Лозенец, област Бургас, ул. „Г. Кондолов“ № 17;
2. гр. Пещера, област Пазарджик, парц. I-1719, кв. 114, ул. „Д. Горов“;
3. гр. Кърджали, ул. „Беломорски“ № 4-6.
ІІ. Да се разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в следните
пунктове:
1. гр. Враца, бул. „Христо Ботев“ № 124;
2. гр. Генерал Тошево, област Добрич, ул. „Васил Априлов“ № 2;
3. гр. Куклен, област Пловдив, ул. „Пейо Яворов“ № 3;
4. гр. Асеновград, ул. „Полковник Дрангов“ № 2;
5. гр. Рудозем, област Смолян, ул. „Хан Аспарух“ № 11;
6. гр. Крумовград, ул. „Княз Борис I“ № 6;
7. гр. Златоград, област Смолян, ул. „Христо Ботев“ № 52;
8. гр. София, ул. „Крушова градина“ № 1.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
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ІХ. Разглеждане на писмени искания за утвърждаване на представени от
организаторите на хазартни игри правила по чл. 22, ал. 1, т. 4 – 7 от Закона за хазарта и
удостоверителни знаци по чл. 22, ал. 1, т. 9 от Закона за хазарта:
1. За игри в игрално казино:
1.1. "ЛАРИС - ВЕГА" ООД, гр. София /изх. № 000030-7767-15.10.2014/ /вх. № 0000307576-07.10.2014/
На 07.10.2014 г. с вх. № 000030-7576 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЛАРИС-ВЕГА” ООД, гр. София, за
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално
казино за обект с адрес: гр. Варна, бул. „Сливница” № 33, интерхотел „Черно море“ /по
Удостоверение за издаден лиценз № 000030-6082/05.08.2014 г./.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „ЛАРИС-ВЕГА” ООД със седалище и адрес на
управление: гр. София, р-н „Средец”, ул. „Славянска” № 29, ЕИК: 121390871, представлявано
от Мариета Георгиева Цекова - Димитрова - управител и Борис Димов Петков - прокурист,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино, за обект с
адрес: гр. Варна, бул. „Сливница” № 33, интерхотел „Черно море”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2. За игри с игрални автомати:
2.1. "МЕТАЛ - 2006" ЕООД, с. Катуница /изх. № 000030-7735-15.10.2014/ /вх. № 0000307581-07.10.2014/
На 07.10.2014г. с вх. № 000030-7581, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „МЕТАЛ – 2006” ЕООД,
с. Катуница, за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни
игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, бул. „Източен” № 48.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „МЕТАЛ – 2006” ЕООД, със седалище и адрес
на управление: с. Катуница, община Садово, област Пловдив, ул. „Възраждане” № 27, ЕИК:
160050083, представлявано от Петър Юрданов Атанасов – управител, за игрална зала с
адрес: гр. Пловдив, бул. „Източен” № 48, Игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
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Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.2."СИКС ГРУП - 09" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-7712-15.10.2014/ /вх. № 0000307623-09.10.2014/
На 09.10.2014 г. с вх. № 000030-7623 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „СИКС ГРУП - 09” ЕООД, гр. София
за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрална
зала с адрес: гр. Свищов, област Велико Търново, ул. „Цар Освободител” № 114 А.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „СИКС
ГРУП – 09” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Красно село“, ж.к.
„Белите брези“, ул. „Нишава“ № 36, ет. 8, ап. ат. 20, ЕИК: 200601241, представлявано от
Петър Маринов Петров – управител, в игрална зала с адрес: гр. Свищов, област Велико
Търново, ул. „Цар Освободител” № 114 А.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „СИКС ГРУП - 09” ЕООД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.3."АТРОНИК" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-7697-15.10.2014/ /вх. № 000030-762910.10.2014/
На 10.10.2014 г. с вх. № 000030-7629, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „АТРОНИК” ЕООД, гр. София, за
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. София, район „Сердика”, бул. „Христо Ботев” № 131.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „АТРОНИК” ЕООД, със седалище и адрес на
управление: гр. София, р-н „Красно село”, ж.к. „Борово”, ул. „Борово” № 57-59, вх. Б, ет. 2,
ап. 3, ЕИК: 201409545, представлявано от Олена Викторовна Бредихина - управител, за
игрална зала с адрес: гр. София, район „Сердика”, бул. „Христо Ботев” № 131, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
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Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.4."ПОЛО 11" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-7811-16.10.2014/ /вх. № 000030-775115.10.2014/
На 15.10.2014 г. с вх. № 000030-7751 в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПОЛО 11” ЕООД, гр. София, за
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрална зала
с адрес: гр. София, ж.к. „Младост 1“, ул. „Андрей Сахаров” № 14 /по Удостоверение за
издаден лиценз № 000030-3611/27.05.2014 г./.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „ПОЛО 11” ЕООД със седалище и адрес на
управление: гр. София, р-н „Средец”, ул. „Славянска” № 29, ет. 2, ЕИК: 130464790,
представлявано от Мариета Георгиева Цекова – Димитрова – управител и Борис Димов
Петков – прокурист, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати за обект с адрес: гр. София, ж.к. „Младост 1“, ул. „Андрей Сахаров” № 14.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
3. Лотарийни игри:
3.1. "ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-7689-14.10.2014/ /вх. № 000030-737226.09.2014/
На 26.09.2014 г. с вх. № 000030-7372, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕВРОБЕТ” ООД, гр. София, за
утвърждаване на 1 /един/ брой образец на талон за участие в моментна лотарийна игра
„ЛОТАРИЯ БЪЛГАРИЯ”, разновидност „ВЕГАС“ с общ брой 20 000 000 бр. и номинална
стойност – 3 лв.- корекция на вече утвърден образец на талон /по издадено Удостоверение за
издаден лиценз № 000030-7027/18.09.2014 г./
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 9 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъдe утвърден представения от „ЕВРОБЕТ” ООД със седалище и адрес на
управление: гр. София, район „Оборище”, ж.к. Подуяне, бул. „Ситняково” № 48, ет. 4, ЕИК:
121179290, представлявано от Милен Иванов Стаматов – управител, за организиране на
моментна лотарийна игра „ЛОТАРИЯ БЪЛГАРИЯ“ със седем разновидности: „АСТРО”,
„ЩАСТЛИВИ ГОДИНИ”, „КОКТЕЙЛ НА КЪСМЕТА”, „АСТРО*“, „ВЕГАС“, „БИНГО
МИЛИОНИ“ и „ЕВРОШАНС КЕНО“, 1 /един/ брой образец на талон за участие в
разновидност „ВЕГАС“ с общ брой 20 000 000 бр. и номинална стойност – 3 лв.
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Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
3.2."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-7688-14.10.2014/ /вх. № 000030-765813.10.2014/
На 13.10.2014 г. с вх. № 000030-7658, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕВРОБЕТ” ООД, гр. София, за
утвърждаване на 1 /един/ брой образец на талон за участие в моментна лотарийна игра
„ЛОТАРИЯ БЪЛГАРИЯ”, разновидност „ЕВРОШАНС КЕНО“ с общ брой 30 000 000 бр. и
номинална стойност – 2 лв.- корекция на вече утвърден образец на талон /по издадено
Удостоверение за издаден лиценз № 000030-7027/18.09.2014 г./
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 9 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъдe утвърден представения от „ЕВРОБЕТ” ООД със седалище и адрес на
управление: гр. София, район „Оборище”, ж.к. Подуяне, бул. „Ситняково” № 48, ет. 4, ЕИК:
121179290, представлявано от Милен Иванов Стаматов – управител, за организиране на
моментна лотарийна игра „ЛОТАРИЯ БЪЛГАРИЯ“ със седем разновидности: „АСТРО”,
„ЩАСТЛИВИ ГОДИНИ”, „КОКТЕЙЛ НА КЪСМЕТА”, „АСТРО*“, „ВЕГАС“, „БИНГО
МИЛИОНИ“ и ЕВРОШАНС КЕНО“ с общ брой 30 000 000 бр. и номинална стойност – 2 лв.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
3.3. "НЮ ГЕЙМС" ООД, гр. София /изх. № 000030-7781-16.10.2014/ /вх. № 000030-759908.10.2014/
На 08.10.2014 г. с вх. № 000030-7599, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „НЮ ГЕЙМС” ООД, гр. София, за
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране и провеждане на моментна
лотарийна игра „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ” и утвърждаване на 13 /тринадесет/ броя
образци на талони за участие в моментна лотарийна игра „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ”,
разновидност „СБЪДНИ МЕЧТИТЕ СИ И ТВ МЕЧТА“ с общ брой 10 000 000 бр. и
номинална стойност – 2 лв., разновидност „ЛОТО +:5 x 200 000 лева, 10 x 100 000 лева, 15 x
50 000 лева“ с общ брой 25 000 000 бр. и номинална стойност – 2 лв. (старо наименование
„ЛОТО +“), разновидност „МЕГА МИЛИОНИ: 3 печалби по 1 000 000 лева“ с общ брой 10
000 000 бр. и номинална стойност – 5 лв. (старо наименование „МЕГА МИЛИОНИ“),
разновидност „БИНГО ЛОТО: 2 печалби по 250 000 лева“ с общ брой 10 000 000 бр. и
номинална стойност – 3 лв. (старо наименование „БИНГО ЛОТО“), разновидност „ПЕЧАЛБА
ЗА ЦЯЛ ЖИВОТ: 20 ГОДИНИ ПО 3 000 ЛЕВА НА МЕСЕЦ“ с общ брой 10 000 000 бр. и
номинална стойност – 3 лв., разновидност „ПЕЧАЛБА ЗА ЦЯЛ ЖИВОТ: 20 ГОДИНИ ПО 10
000 ЛЕВА НА МЕСЕЦ“ с общ брой 10 000 000 бр. и номинална стойност – 5 лв.,

Стр. 68
разновидност „ЗЛАТНАТА 7: 7 печалби x 1 кг. ЧИСТО ЗЛАТО или 7 x 100 000 лева“ с общ
брой 10 000 000 бр. и номинална стойност – 2 лв. (старо наименование „ЗЛАТНАТА 7“), нова
разновидност „МЕЧТАНИЯТ ДОМ: 2 Мезонета по 200 000 лева и 15 Апартамента по 100 000
лева“ с общ брой 10 500 000 бр. и номинална стойност – 3 лв., нова разновидност „Monte
Carlo Рулетка: 2 x 200 000 лева и 5 x 100 000 лева“ с общ брой 10 200 000 бр. и номинална
стойност – 2 лв.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 9 и т. 11 от ЗХ председателят предлага
на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „НЮ
ГЕЙМС” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район Средец, ул. „Фритьоф
Нансен“ № 37, ЕИК: 201090102, представлявано от Калин Георгиев Попов – управител, за
организиране на моментна лотарийна игра „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ”, с 15 /петнадесет/
броя разновидности: „СБЪДНИ МЕЧТИТЕ СИ”, „СБЪДНИ МЕЧТИТЕ СИ И ТВ МЕЧТА”,
„БЪРЗИ ПАРИ”, „ЛЕСНИ ПАРИ”, „СДЕЛКА ИЛИ НЕ”, „BMW И КЕШ”, „ЛОТО +:5 x 200
000 лева, 10 x 100 000 лева, 15 x 50 000 лева“,„МЕГА МИЛИОНИ: 3 печалби по 1 000 000
лева“, „БИНГО ЛОТО: 2 печалби по 250 000 лева“, „ЛОТО ЗОДИАК: 5 печалби X 100 000
лева“, „ПЕЧАЛБА ЗА ЦЯЛ ЖИВОТ: 20 ГОДИНИ ПО 3 000 ЛЕВА НА МЕСЕЦ”, „ПЕЧАЛБА
ЗА ЦЯЛ ЖИВОТ: 20 ГОДИНИ ПО 10 000 ЛЕВА НА МЕСЕЦ”, „ЗЛАТНАТА 7: 7 печалби x 1
кг. ЧИСТО ЗЛАТО или 7 x 100 000 лева“, „МЕЧТАНИЯТ ДОМ: 2 Мезонета по 200 000 лева и
15 Апартамента по 100 000 лева“ и „Monte Carlo Рулетка: 2 x 200 000 лева и 5 x 100 000 лева“,
изразяваща се във въвеждането на 2 /две/ нови разновидности и промяна в 7 /седем/
разновидности.
II. Да бъдат утвърдени представените от „НЮ ГЕЙМС” ООД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на моментна лотарийна игра „НАЦИОНАЛНА
ЛОТАРИЯ”.
III. Да бъдат утвърдени представените 13 /тринадесет/ броя образци на талони за
участие в моментна лотарийна игра „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ”, разновидност „СБЪДНИ
МЕЧТИТЕ СИ И ТВ МЕЧТА“ с общ брой 10 000 000 бр. и номинална стойност – 2 лв.,
разновидност „ЛОТО +:5 x 200 000 лева, 10 x 100 000 лева, 15 x 50 000 лева“ с общ брой 25
000 000 бр. и номинална стойност – 2 лв., разновидност „МЕГА МИЛИОНИ: 3 печалби по 1
000 000 лева“ с общ брой 10 000 000 бр. и номинална стойност – 5 лв., разновидност „БИНГО
ЛОТО: 2 печалби по 250 000 лева“ с общ брой 10 000 000 бр. и номинална стойност – 3 лв.,
разновидност „ПЕЧАЛБА ЗА ЦЯЛ ЖИВОТ: 20 ГОДИНИ ПО 3 000 ЛЕВА НА МЕСЕЦ“ с
общ брой 10 000 000 бр. и номинална стойност – 3 лв., разновидност „ПЕЧАЛБА ЗА ЦЯЛ
ЖИВОТ: 20 ГОДИНИ ПО 10 000 ЛЕВА НА МЕСЕЦ“ с общ брой 10 000 000 бр. и номинална
стойност – 5 лв., разновидност „ЗЛАТНАТА 7: 7 печалби x 1 кг. ЧИСТО ЗЛАТО или 7 x 100
000 лева“ с общ брой 10 000 000 бр. и номинална стойност – 2 лв., нова разновидност
„МЕЧТАНИЯТ ДОМ: 2 Мезонета по 200 000 лева и 15 Апартамента по 100 000 лева“ с общ
брой 10 500 000 бр. и номинална стойност – 3 лв., нова разновидност „Monte Carlo Рулетка: 2
x 200 000 лева и 5 x 100 000 лева“ с общ брой 10 200 000 бр. и номинална стойност – 2 лв.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
4.За лото игри:
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4.1. "НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ" ООД, гр. София /изх. № 000030-7692-14.10.2014/
/вх. № 000030-7628-09.10.2014/
На 09.10.2014 г. с вх. № 000030-7628, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ”
ООД, гр. София, за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране и
провеждане на моментна лотарийна игра лото игра „ЛОТАРИО“ и утвърждаване на 1 /един/
брой образец на талон за участие в лото игра „ЛОТАРИО“, нова разновидност „Лото 6 от 47”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 9 и т. 11 от ЗХ председателят предлага
на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н
„Оборище”, ул. „Московска” № 43, ЕИК: 202789144, представлявано от Димитър Денчев
Ганев – управител, за организиране на лото игра „ЛОТАРИО“ с 13 броя разновидности:
„ЕВРО ЛОТО”, „ЕВРО ДЖАКПОТ”, „ЛОТО ЖОКЕР”, „КЕШ”, „ПОКЕР ЛОТО”, „ЛОТО
СПОРТ”, „ТВ ЛОТО“, „МЕГА ЛОТО”, „ЛОТО 2”, „ЛОТО 3”, „ЛОТО 4” и „ЛОТО +”, „ЛОТО
МИЛИОН”, изразяваща се във въвеждането на нова разновидност с наименование „Лото 6 от
47”.
II. Да бъдат утвърдени представените от „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ” ООД, гр.
София, Игрални условия и правила за организиране на лото игра „ЛОТАРИО“.
III. Да бъде утвърден представения 1 /един/ брой образец на талон за участие в лото
игра „ЛОТАРИО“ – разновидност „Лото 6 от 47”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
Раздел десети. Докладни записки:
1. Докладна записка с изх. № 000030-7750 от 15.10.2014 г.
На 28.08.2014г. с вх. № 000030-6520 в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 1 от Закона за хазарта е подадено писмено искане от „ДЕЛТА ТУРС 2002” ЕООД, гр.
София за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати, за срок от
10 /десет/ години в игрална зала с адрес: гр. Стара Загора, ул. Патриарх Евтимий“ № 138.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
В хода на проверката и на основание чл. 33, ал. 5 от ЗХ, с писмо изх. № 0000306671/09.09.2014 г. бе изискано представянето на допълнителни документи.
На 10.10.2014 г. с писмо вх. № 000030-7634, искателят моли за удължаване на срока за
предоставяне на документи по подаденото писмено искане на основание чл. 33, ал. 5, изр. 3
от ЗХ, с оглед на наличието на правна и фактическа сложност по предоставянето на
удостоверение за въвеждане в експлоатация на обекта.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 5, изр. 2 от Закона за хазарта,
Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
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Продължава с 30 (тридесет) дни срокът за предоставяне на необходимите документи
по писмено искане от „ДЕЛТА ТУРС 2002” ЕООД, гр. София, за издаване на лиценз за
организиране на хазартни игри с игрални автомати, за срок от 10 /десет/ години в игрална
зала с адрес: гр. Стара Загора, ул. Патриарх Евтимий“ № 138.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
Раздел единадесети. Разни.
Председател на ДКХ:
/Огнемир Митев/

Секретар-протоколчик:
/Гинка Панаретова/

