РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВОНАФИНАНСИТЕ
ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА
ПРОТОКОЛ
№ 000030-8465
Гр. София, 31.10.2014 г.
Днес, 31 октомври 2014 г. се проведе заседание на Държавната комисия по хазарта
(ДКХ) с участието на г-н Огнемир Митев – председател, г-н Васил Панов, 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. № 1165/28.10.2014
г./
Раздел втори. Разглеждане на заявления за утвърждаване на типове, версии и
модификации на игрално оборудване, които могат да се експлоатират в страната, по
списък.
Раздел трети. Разглеждане на писмени искания за промяна в обстоятелствата, вписани
в Търговския регистър:
1. Игри с игрални автомати:
1.1."В ИСИЕ И" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-8308-30.10.2014/ /вх. № 000030-758808.10.2014/
Раздел четвърти. Разглеждане на писмени искания за промени в обстоятелства, вписани
в издаден лиценз:
1. Игри с игрални автомати:
1.1."ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН" АД, гр. София /изх. № 000030-8289-30.10.2014/ /вх. №
000030-7752-15.10.2014/
1.2."МИЛИОН КАЗИНО" ООД, гр. София /изх. № 000030-8297-30.10.2014/ /вх. № 0000308107-27.10.2014/
1.3."БРИЗ - М" ООД, гр. София /изх. № 000030-8292-30.10.2014/ /вх. № 000030-779716.10.2014/
Раздел пети. Разглеждане на писмено искане за продължаване срока на действие на
издаден лиценз по чл. 36, ал. 3 от Закона за хазарта:
1. Игри с игрални автомати:
1.1."ТРЕЖЪР ЛЕНД ЕНТЪРТЕЙМЪНТ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-8280-30.10.2014/
/вх. № 000030-7639-10.10.2014/
Раздел шести. Разглеждане на писмени искания за издаване на лиценз за нов обект:
1. Игри в игрално казино:
1.1."СИТИ КАЗИНО ГРУП" ООД, гр. София /изх. № 000030-8305-30.10.2014/ /вх. № 0000307680-14.10.2014/
1.2."ГОЛДЪН ГЕМБЪЛ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-8323-30.10.2014/ /вх. № 0000306627-08.09.2014/
2. Игри с игрални автомати:
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2.1."ИМПЕРИЯ ГЕЙМС КЛУБ " ООД, гр. София /изх. № 000030-8271-30.10.2014/ /вх. №
000030-7440-30.09.2014/
2.2."КЕСТЕН - 2007" ООД, гр. София /изх. № 000030-8273-30.10.2014/ /вх. № 000030-756706.10.2014/
2.3."МИСАБЕЛ ВАРНА" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-8302-30.10.2014/ /вх. № 0000307539-02.10.2014/
2.4."БУКМЕЙКЪР-1" ООД, гр. София /изх. № 000030-8304-30.10.2014/ /вх. № 000030-767914.10.2014/
2.5."ДЕБИТ" ООД, гр. Монтана /изх. № 000030-8279-30.10.2014/ /вх. № 000030-774315.10.2014/
Раздел седми. Разглеждане на писмени искания за издаване на лиценз за обект, в който
са се организирали хазартни игри:
1. Игри в игрално казино:
1.1."БАРГЕЙМ" ООД, гр. София /изх. № 000030-8319-30.10.2014/ /вх. № 000030-651327.08.2014/
2. За игри с игрални автомати:
2.1."ПОЛИНА ЯНАКИЕВА- ДАРИ" ЕТ, гр. Петрич /изх. № 000030-8272-30.10.2014/ /вх. №
000030-7406-30.09.2014/
Раздел осми. Разглеждане на писмени искания за издаване на лиценз за внос,
разпространение и сервиз на игрално оборудване:
1.1."АЙ ДИ ЕС 14" ООД, гр. София /изх. № 000030-8303-30.10.2014/ /вх. № 000030-744130.09.2014/
Раздел девети. Разглеждане на писмени искания за извършване на промени в
Удостоверение за издаден лиценз:
1. Игри в игрално казино:
1.1."УИН СИТИ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-8178-28.10.2014/ /вх. № 000030-804022.10.2014/
1.2."СИТИ КАЗИНО ГРУП" ООД, гр. София /изх. № 000030-8287-30.10.2014/ /вх. № 0000308033-22.10.2014/
1.3."ИНТКО ИНТЕРНЕШЪНЪЛ КАЗИНО КЛУБ" ЕАД, гр. София /изх. № 000030-828330.10.2014/ /вх. № 000030-7935-17.10.2014/
2.За игри с игрални автомати:
2.1. "СИТ-99" ООД, гр. София /изх. № 000030-8158-28.10.2014/ /вх. № 000030-766613.10.2014/
2.2. "СИТ-33" ООД, гр. София /изх. № 000030-8156-28.10.2014/ /вх. № 000030-766713.10.2014/
2.3. "СИТ-33" ООД, гр. София /изх. № 000030-8157-28.10.2014/ /вх. № 000030-766813.10.2014/
2.4. "ВИЛОКС ГРУП" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-8155-28.10.2014/ /вх. № 000030-768114.10.2014/
2.5. "АНДИВА" ООД, гр. Горна Оряховица /изх. № 000030-8159-28.10.2014/ /вх. № 0000307821-17.10.2014/
2.6. "ТАРИ 2007" ООД, гр. Сандански /изх. № 000030-8165-28.10.2014/ /вх. № 000030-792317.10.2014/
2.7. "ФИЛИ" ООД, гр. Плевен /изх. № 000030-8164-28.10.2014/ /вх. № 000030-792417.10.2014/
2.8. "УЪРЛД ГЕЙМ" ООД, гр. София /изх. № 000030-8167-28.10.2014/ /вх. № 000030-764313.10.2014/

Стр. 3
гр. София /изх. № 000030-8214-29.10.2014/ /вх. № 000030-7644-

2.9. "М. М. Г." ООД,
13.10.2014/
2.10. "М. М. Г." ООД, гр. София /изх. № 000030-8168-28.10.2014/ /вх. № 000030-764513.10.2014/
2.11. "ВАЛМАР-ВАЛЕНТИН ВАНГЕЛОВ" ЕООД, гр. Раднево /изх. № 000030-816628.10.2014/ /вх. № 000030-7663-13.10.2014/
2.12. "ВАЛМАР-ВАЛЕНТИН ВАНГЕЛОВ" ЕООД, гр. Раднево /изх. № 000030-830130.10.2014/ /вх. № 000030-7664-13.10.2014/
2.13. "ГЕЙМ-4" АД, гр. София /изх. № 000030-8174-28.10.2014/ /вх. № 000030-803822.10.2014/
2.14. "ВЕНИС КАЗИНОС" ООД, гр. София /изх. № 000030-8173-28.10.2014/ /вх. № 0000308039-22.10.2014/
2.15. "КОРА" ЕООД гр. Хасково /изх. № 000030-8208-29.10.2014/ /вх. № 000030-805323.10.2014/
2.16. "КОРА" ЕООД, гр. Хасково /изх. № 000030-8188-29.10.2014/ /вх. № 000030-805423.10.2014/
2.17. "КОРА" ЕООД, гр. Хасково /изх. № 000030-8187-29.10.2014/ /вх. № 000030-805623.10.2014/
2.18. "КОРА" ЕООД, гр. Хасково /изх. № 000030-8244-30.10.2014/ /вх. № 000030-806023.10.2014/
2.19. "КАЗИНО ПЕРЛА" ООД, гр. София /изх. № 000030-8222-30.10.2014/ /вх. № 0000307941-20.10.2014/
2.20. "ЖОКЕР-1999" ООД, гр. Сливен /изх. № 000030-8221-30.10.2014/ /вх. № 000030-794520.10.2014/
2.21. "СИТИ КАЗИНО ГРУП" ООД, гр. София /изх. № 000030-8172-28.10.2014/ /вх. №
000030-8042-22.10.2014/
2.22. "СИТИ КАЗИНО ГРУП" ООД, гр. София /изх. № 000030-8242-30.10.2014/ /вх. №
000030-8065-23.10.2014/
2.23. "КАЛИМАН" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-8213-29.10.2014/ /вх. № 000030-800221.10.2014/
2.24. "КЕПИТЪЛ ИНВЕНТ-ВА" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-8211-29.10.2014/ /вх. №
000030-7997-21.10.2014/
2.25. "ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-8212-29.10.2014/ /вх. № 0000307995-21.10.2014/
2.26. "ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-8210-29.10.2014/ /вх. № 0000307996-21.10.2014/
2.27. "ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-8216-30.10.2014/ /вх. № 0000307998-21.10.2014/
2.28. "ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-8217-30.10.2014/ /вх. № 0000307999-21.10.2014/
2.29. "ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-8218-30.10.2014/ /вх. № 0000308000-21.10.2014/
2.30. "ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-8215-30.10.2014/ /вх. № 0000308001-21.10.2014/
2.31. "ПИРИН ТУРС 2002" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-8231-30.10.2014/ /вх. № 0000308103-24.10.2014/
2.32. "ГОЛДЪН ГЕЙМИНГ ГРУП" ООД, гр. Димитровград /изх. № 000030-8230-30.10.2014/
/вх. № 000030-8058-23.10.2014/
2.33. "МИЛИОН КАЗИНО" ООД, гр. София /изх. № 000030-8228-30.10.2014/ /вх. № 0000307792-16.10.2014/
2.34. "НАЦИОНАЛ ГРУП" ООД, гр. София /изх. № 000030-8227-30.10.2014/ /вх. № 0000307793-16.10.2014/
2.35. "НАЦИОНАЛ ГРУП" ООД, гр. София /изх. № 000030-8238-30.10.2014/ /вх. № 0000307795-16.10.2014/
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2.36. "УИН БЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-8225-30.10.2014/ /вх. № 000030-779416.10.2014/
2.37. "БАРГЕЙМ" АД, гр. София /изх. № 000030-8233-30.10.2014/ /вх. № 000030-810624.10.2014/
2.38. "ЕМ - ДЖИ ГЕЙМС" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-8232-30.10.2014/ /вх. № 0000308108-27.10.2014/
2.39. "КИНГ ГЕЙМС" ООД, гр. Димитровград /изх. № 000030-8239-30.10.2014/ /вх. №
000030-8057-23.10.2014/
2.40. "ЧЕРНО И БЯЛО-2007" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-8243-30.10.2014/ /вх. №
000030-8064-23.10.2014/
2.41. "ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН" АД, гр. София /изх. № 000030-8220-30.10.2014/ /вх. №
000030-7929-17.10.2014/
2.42. "ГЕЙМЪР-2001" ООД, гр. София /изх. № 000030-8219-30.10.2014/ /вх. № 000030-793617.10.2014/
2.43. "ГЕЙМЪР-2001" ООД, гр. София /изх. № 000030-8317-30.10.2014/ /вх. № 000030-793717.10.2014/
2.44. "ГЕЙМЪР-2001" ООД, гр. София /изх. № 000030-8321-30.10.2014/ /вх. № 000030-806623.10.2014/
2.45. "УИН БЕТ-2" ООД, гр. София /изх. № 000030-8209-29.10.2014/ /вх. № 000030-765313.10.2014/
2.46. "УИН БЕТ- 3" ООД, гр. София /изх. № 000030-8206-29.10.2014/ /вх. № 000030-765113.10.2014/
2.47. "УИН БЕТ- 3 ООД", гр. София /изх. № 000030-8205-29.10.2014/ /вх. № 000030-765213.10.2014/
2.48. "НАВИ" ООД, гр. София /изх. № 000030-8201-29.10.2014/ /вх. № 000030-804922.10.2014/
2.49. "НАВИ" ООД, гр. София /изх. № 000030-8204-29.10.2014/ /вх. № 000030-805022.10.2014/
2.50. "НАВИ" ООД, гр. София /изх. № 000030-8324-30.10.2014/ /вх. № 000030-805122.10.2014/
2.51. "АМЮГЕЙМС-БЪЛГАРИЯ" ООД, гр. Варна /изх. № 000030-8199-29.10.2014/ /вх. №
000030-7796-16.10.2014/
2.52. "АМЮГЕЙМС-БЪЛГАРИЯ" ООД, гр. Варна /изх. № 000030-8200-29.10.2014/ /вх. №
000030-7798-16.10.2014/
2.53. "ПМС" ООД, гр. Велико Търново /изх. № 000030-8202-29.10.2014/ /вх. № 000030-804822.10.2014/
2.54. "КЕШ ИНВЕСТ ГРУП" ООД, гр. Димитровград /изх. № 000030-8207-29.10.2014/ /вх. №
000030-8059-23.10.2014/
2.55. "СИМПЛИ ПЪРФЕКТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-8288-30.10.2014/ /вх. №
000030-8138-28.10.2014/
2.56. "СИМПЛИ ПЪРФЕКТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-8281-30.10.2014/ /вх. № 0000308140-28.10.2014/
2.57. "ЗИТА ПАРТНЕРС" ЕООД, гр. Бургас /изх. № 000030-8284-30.10.2014/ /вх. № 0000308035-22.10.2014/
2.58. "АТЛАС - ЕС КЕЙ" ЕООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-8306-30.10.2014/ /вх. № 0000308045-22.10.2014/
2.59. "БЕЛАДЖИО ГЕЙМИНГ" ООД, гр. София /изх. № 000030-8295-30.10.2014/ /вх. №
000030-8141-28.10.2014/
2.60. "КУИНС ТРЕЙД" ООД, гр. София /изх. № 000030-8293-30.10.2014/ /вх. № 000030-807323.10.2014/
2.61. "КУИНС ТРЕЙД" ООД, гр. София /изх. № 000030-8294-30.10.2014/ /вх. № 000030-807423.10.2014/
2.62. "ХЕМУС ТУРС" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-8291-30.10.2014/ /вх. № 000030-803222.10.2014/
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2.63. "КАЗИНО БГ" ЕООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-8290-30.10.2014/ /вх. № 0000308008-22.10.2014/
2.64. "ИНФИНИТИ" ООД, гр. София /изх. № 000030-8309-30.10.2014/ /вх. № 000030-800421.10.2014/
2.65. "ИНФИНИТИ" ООД, гр. София /изх. № 000030-8299-30.10.2014/ /вх. № 000030-800521.10.2014/
2.66. "РЕСПЕКТ-2007" ООД, гр. Карнобат /изх. № 000030-8300-30.10.2014/ /вх. № 0000308007-21.10.2014/
2.67. "РАДКА МОСКОВА" ЕООД, гр. Самоков /изх. № 000030-8275-30.10.2014/ /вх. №
000030-7682-14.10.2014/
2.68. "КОМЕРС" ЕООД,гр. Севлиево /изх. № 000030-8307-30.10.2014/ /вх. № 000030-800321.10.2014/
2.69. "СИНТИЯ ХАУС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ООД" ООД, гр. Стара Загора /изх. № 0000308286-30.10.2014/ /вх. № 000030-8034-22.10.2014/
2.70. "ПЛАНЕТ ТУР" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-8313-30.10.2014/ /вх. № 000030-813928.10.2014/
2.71. "КАЗИНО МИРАЖ" ООД, гр. София /изх. № 000030-8315-30.10.2014/ /вх. № 0000307642-13.10.2014/
2.72. "КОТА-59" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-8314-30.10.2014/ /вх. № 000030-807123.10.2014/
2.73. "ГРАНД МАКАО СОФИЯ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-8320-30.10.2014/ /вх. №
000030-7761-15.10.2014/
2.74. "ГРАНД МАКАО СОФИЯ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-8298-30.10.2014/ /вх. №
000030-8177-28.10.2014/
2.75. "КОСТА АЛЕКСИЕВ НИКОЛОВ - КАН" ЕТ, гр. Нова Загора /изх. № 000030-832730.10.2014/ /вх. № 000030-8137-28.10.2014/
2.76. "ЕМИЛИ ГЕЙМС" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-8318-30.10.2014/ /вх. № 0000308075-23.10.2014/
2.77. "ЕМИЛИ ГЕЙМС" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-8312-30.10.2014/ /вх. № 0000308076-23.10.2014/
2.78. "ГРАНД КАЗИНО-1" ООД, гр. София /изх. № 000030-8310-30.10.2014/ /вх. № 0000308077-24.10.2014/
2.79. "ГОЧЕВ - СТАР" ООД, гр. София /изх. № 000030-8326-30.10.2014/ /вх. № 000030-805222.10.2014/
2.80. "ТЕМАКС КЛУБ" ООД, гр. София /изх. № 000030-8322-30.10.2014/ /вх. № 000030-807223.10.2014/
2.81. "НЕВИ - НАЙДЕН ШОПОВ" ЕТ, гр. Пазарджик /изх. № 000030-8316-30.10.2014/ /вх. №
000030-8062-23.10.2014/
2.82. "ИНФОФЕСТ" ЕООД, гр. Пазарджик /изх. № 000030-8282-30.10.2014/ /вх. № 0000308063-23.10.2014/
3. За тото и лото игри:
3.1."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-824530.10.2014/ /вх. № 000030-8080-24.10.2014/
3.2."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-822930.10.2014/ /вх. № 000030-8082-24.10.2014/
3.3."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-8169-28.10.2014/ /вх. № 000030-792517.10.2014/
3.4."ЕВРОБЕТ" ООД,гр. София /изх. № 000030-8235-30.10.2014/ /вх. № 000030-809924.10.2014/
3.5."НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ" ООД, гр. София /изх. № 000030-8226-30.10.2014/ /вх. №
000030-8105-24.10.2014/
4. За залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета:
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4.1."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-824030.10.2014/ /вх. № 000030-8079-24.10.2014/
4.2."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-824130.10.2014/ /вх. № 000030-8081-24.10.2014/
4.3."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-8171-28.10.2014/ /вх. № 000030-792717.10.2014/
4.4."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-8237-30.10.2014/ /вх. № 000030-810024.10.2014/
4.5."ЕВРОФУТБОЛ ООД", гр. София /изх. № 000030-8203-29.10.2014/ /вх. № 000030-776315.10.2014/
5. За залагания върху случайни събития:
5.1."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-8170-28.10.2014/ /вх. № 000030-792617.10.2014/
5.2."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-8236-30.10.2014/ /вх. № 000030-810124.10.2014/
Раздел десети. 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:
1. За игри с игрални автомати:
1.1 "ПАЛМС ПЕТРИЧ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-8163-28.10.2014/ /вх. № 0000307928-17.10.2014/
1.2 "БРАТЯ МАТЕВИ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-8162-28.10.2014/ /вх. № 0000307942-20.10.2014/
1.3 "БРАТЯ МАТЕВИ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-8161-28.10.2014/ /вх. № 0000307943-20.10.2014/
1.4 "БРАТЯ МАТЕВИ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-8160-28.10.2014/ /вх. № 0000307944-20.10.2014/
Раздел единадесети. Докладни записки:
1. Докладна записка с изх. № 000030-8328 от 30.10.2014 г.
2. Докладна записка с изх. № 000030-8329 от 30.10.2014 г.
Раздел дванадесети. 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. №
1165/28.10.2014 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:
http://www.casinomidas.com/
http://www.casinomidasbulgaria.com/
http://www.vegasslotcasino.com/
http://www.villento.com/
http://platinobet.com/
https://www.wintingo.com/
http://www.bet1128.com/
http://www.vbet.com/
https://favbet.com/
http://www.roobet.com/

Услугите, които се предоставят посредством посочените по-горе интернет страници са
осъществяване на онлайн залози. За всеки един регистрирал се участник, интернет страниците
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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., посл. изм. и доп., бр. 1 от 2014 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
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.casinomidas.com/
http://www.casinomidasbulgaria.com/
http://www.vegasslotcasino.com/
http://www.villento.com/
http://platinobet.com/
https://www.wintingo.com/
http://www.bet1128.com/
http://www.vbet.com/
https://favbet.com/
http://www.roobet.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
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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 - 5
За - 5
Против - няма.
По раздел втори. Разглеждане на заявления за утвърждаване на типове, версии и
модификации на игрално оборудване, които могат да се експлоатират в страната, по
списък:
1.“ГЕЙПРОМ” ЕООД, гр.София /изх. № 000030-8223/30.10.2014 г./,/вх. № И-0000308061/23.10.2014г./
На 23.10.2014 г. с вх. № 000030-8061 е подадено писмено заявление от „ГЕЙМПРОМ”
ЕООД за утвърждаване на типове 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 представените от „ГЕЙМПРОМ” ЕООД със седалище и адрес на
управление: област София, община Столична гр. София, район Лозенец бул. " Джеймс
Баучер " No 20, ЕИК: 131231522, представлявано от Георги Методиев Карабельов –
управител, 3 /три/ броя типове и 1 /един/ брой модификация на игрално оборудване,
които могат да се експлоатират в страната, както следва:
1. ИГРАЛНИ АВТОМАТИ:
№ по
ред
1.

Наименование

JOPPY

Тип
Протокол от изпитване №

Diamond Games Premium V
ИА-2407 от 25.09.2014 г.
“ДЖИ ПИ ЕЛ” ЕООД
№ И-1865/02.08.2013 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване
„ГЕЙМПРОМ” ЕООД
№ 2721/30.12.2009 г. за внос, разпространение на
игрално оборудване

Производител / номер на
удостоверение
Заявител / номер на
удостоверение
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Производствен (сериен)
номер
Година на производство
Вид на играта

2.

Наименование
Тип
Протокол от изпитване №
Производител
Заявител / номер на
удостоверение
Производствен (сериен)
номер
Година на производство
Вид на играта

3.

Наименование
Тип
Протокол от изпитване №
Производител

00JM5572
2013 г.
Видео слот:
1. N.Y.Gangsters;
2. MYSTIC JUNGLE;
3. AKVARICO;
4. CAI SHEN;
5. LUCKY WITCH;
6. FAST COLT;
7. HOT CRUISE;
8. DRAW POKER;
9. BURNING FRUITS;
10. ROYAL JEWELS;
11. TOROS;
12. MYSTERIOUS INDIA;
13. KING TUT;
14. BUZI GUZI;
15. LUCKY 7.
JOPPY
Diamond Games Premium VI
ИА-2408 от 25.09.2014 г.
“ДЖИ ПИ ЕЛ” ЕООД
№ И-1865/02.08.2013 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване
„ГЕЙМПРОМ” ЕООД
№ 2721/30.12.2009 г. за внос, разпространение на
игрално оборудване
00JM5573
2013
Видео слот:
1. N.Y.Gangsters;
2. MYSTIC JUNGLE;
3. FOREVER HOT;
4. TOPATOO;
5. CAI SHEN;
6. LUCKY WITCH;
7. TUMATOP;
8. ZUMBAZI;
9. HOT CRUISE;
10. BURNING FRUITS;
11. ROYAL JEWELS;
12. MYSTERIOUS INDIA;
13. KING TUT;
14. JACK SARABOS;
15. OROKORN.
JOPPY
Diamond Games Premium VII
ИА-2409 от 26.09.2014 г.
“ДЖИ ПИ ЕЛ” ЕООД
№ И-1865/02.08.2013 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване
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Заявител / номер на
удостоверение
Производствен (сериен)
номер
Година на производство
Вид на играта

„ГЕЙМПРОМ” ЕООД
№ 2721/30.12.2009 г. за внос, разпространение на
игрално оборудване
00JM5577
2013 г.
Видео слот:
1. BUKU BORA;
2. BURNING FRUITS;
3. CAI SHEN;
4. CHAMBOHUA;
5. DRAW POKER;
6. FAST COLT;
7. FRUTON DON;
8. IHTIADA;
9. KING TUT;
10. KOTE MATE;
11. LUCKY WITCH;
12. ROYAL JEWELS;
13. SMAKYBOO;
14. SPICY FLEUR;
15. TOPATOO.

2. МОДИФИКАЦИЯ НА ИГРАЛНА МАСА:
№ по
ред
1.

Наименование

ИГРАЛНА МАСА ЗА ИГРА С КАРТИ

Тип
Протокол от изпитване №
Производител / номер на
удостоверение

Black Jack / Carribean Poker Table
ИМ-088.2 от 17.10.2014 г.

Заявител / номер на
удостоверение
Производствен (сериен)
номер
Година на производство
Вид на играта

Abbiati Casino Equipment s.n.c.
„ГЕЙМПРОМ” ЕООД
№ 000030-529 от 10.02.2014 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване
ABB 10182
2012
1.
2.
3.
4.
5.

Carribean Poker / Carribean Stud Poker;
Casino Hold’em Poker;
Three Card Poker;
Russian Poker;
Bonus Poker.

Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.“ГЕЙПРОМ” ЕООД, гр.София /изх. № 000030-8311/30.10.2014 г./,/вх. № И-0000308194/29.10.2014г./
На 29.10.2014 г. с вх. № 000030-8194 е подадено писмено заявление от „ГЕЙМПРОМ”
ЕООД за утвърждаване на типове 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
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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 представените от „ГЕЙМПРОМ” ЕООД със седалище и адрес на
управление: област София, община Столична гр. София, район Лозенец бул. " Джеймс
Баучер " No 20, ЕИК: 131231522, представлявано от Георги Методиев Карабельов –
управител, 3 /три/ броя типове игрално оборудване, които могат да се експлоатират в
страната, както следва:
1. ИГРАЛНИ АВТОМАТИ:
№ по
ред
1.

Наименование

Temple of the Tiger Tiger Prince

Тип
Протокол от изпитване №
Производител / номер на
удостоверение

VIRIDIAN
ИА-2416 от 27.10.2014 г.

Заявител / номер на
удостоверение
Производствен (сериен)
номер
Година на производство
Вид на играта
2.

Наименование
Тип
Протокол от изпитване №
Производител
Заявител / номер на
удостоверение
Производствен (сериен)
номер
Година на производство
Вид на играта

3.

Aristocrat Technologies Australia Pty Ltd.
„ГЕЙМПРОМ” ЕООД
№ 2721/30.12.2009 г. за внос, разпространение на
игрално оборудване
DX117354V
2013 г.
Видео слот:
16. Temple of the Tiger Tiger Prince
Moon Maidens-Selene
VIRIDIAN
ИА-2417 от 28.10.2014 г.
Aristocrat Technologies Australia Pty Ltd.
„ГЕЙМПРОМ” ЕООД
№ 2721/30.12.2009 г. за внос, разпространение на
игрално оборудване
DX117354V

Наименование
Тип
Протокол от изпитване №
Производител

2013
Видео слот:
16. Moon Maidens-Selene
Moon Maidens-Mona
VIRIDIAN
ИА-2418 от 28.10.2014 г.
Aristocrat Technologies Australia Pty Ltd.

Заявител / номер на

„ГЕЙМПРОМ” ЕООД

удостоверение
Производствен (сериен)
номер
Година на производство
Вид на играта

Стр. 12
№ 2721/30.12.2009 г. за внос, разпространение на
игрално оборудване
DX117354V
2013 г.
Видео слот:
16. Moon Maidens-Mona

Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
3.“ПЛЕЖЪР КЪМПАНИ” АД, гр.София /изх. № 000030-8224/30.10.2014 г./,/вх. № И000030-8104/24.10.2014г./
На 24.10.2014 г. с вх. № 000030-8104 е подадено писмено заявление от „ПЛЕЖЪР
КАМПЪНИ” АД за утвърждаване на типове и модификации 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 представените от „ПЛЕЖЪР КАМПЪНИ” АД със седалище и адрес
на управление: област София, община Столична, гр. София 1202, район р-н Сердика,
бул. „Мария Луиза” No 131, хотел София Принцес, ЕИК: 121874254, представлявано
двама по двама от Халюк Тезлер, Ергин Шахин и Зейнеп Бирбудак, 3 /три/ броя
модификации и 2 /два/ броя типове на игрално оборудване, които могат да се
експлоатират в страната, както следва:
1. МОДИФИКАЦИИ НА ИГРАЛНИ АВТОМАТИ:
№ по
ред
1.

Наименование

CLEOPATRA II

Тип
Протокол от изпитване №
Производител

IGT
ИА-1448.1 от 10.10.2014 г.
IGT
„ПЛЕЖЪР КАМПЪНИ” АД
№ 000030-5804/29.07.2014 г. за внос, разпространение
и сервиз на игрално оборудване

Заявител / номер на
удостоверение
Производствен (сериен)
номер
Година на производство
Вид на играта
2.

Наименование

978877
1999 г.
Видео слот:
17. CLEOPATRA II.
WOLF RUN

Стр. 13
Тип
Протокол от изпитване №
Производител
Заявител / номер на
удостоверение
Производствен (сериен)
номер
Година на производство
Вид на играта
Наименование
Тип
Протокол от изпитване №
Производител

3.

Заявител / номер на
удостоверение
Производствен (сериен)
номер
Година на производство
Вид на играта

IGT
ИА-1409.1 от 10.10.2014 г.
IGT
„ПЛЕЖЪР КАМПЪНИ” АД
№ 000030-5804/29.07.2014 г. за внос, разпространение
и сервиз на игрално оборудване
1164834
2002 г.
Видео слот:
1. WOLF RUN.
COYOTE MOON
IGT
ИА-1479.1 от 10.10.2014 г.
IGT
„ПЛЕЖЪР КАМПЪНИ” АД
№ 000030-5804/29.07.2014 г. за внос, разпространение
и сервиз на игрално оборудване
1357564
2004 г.
Видео слот:
1. COYOTE MOON.

2. ИГРАЛНИ АВТОМАТИ:
№ по
ред
1.

Наименование

PYRAMID OF THE KINGS

Тип
Протокол от изпитване №
Производител

BBU
ИА-2379 от 06.06.2014 г.
WMS Gaming Inc.
„ПЛЕЖЪР КАМПЪНИ” АД
№ 000030-5804/29.07.2014 г. за внос, разпространение
и сервиз на игрално оборудване

Заявител / номер на
удостоверение
Производствен (сериен)
номер
Година на производство
Вид на играта
2.

Наименование
Тип
Протокол от изпитване №
Производител
Заявител / номер на
удостоверение
Производствен (сериен)
номер
Година на производство

W2117562
2006
Видео слот:
1. PYRAMID OF THE KINGS.
MARDI GRAS MADNESS
BBU
ИА-2380 от 06.06.2014 г.
WMS Gaming Inc.
„ПЛЕЖЪР КАМПЪНИ” АД
№ 000030-5804/29.07.2014 г. за внос, разпространение
и сервиз на игрално оборудване
W2117548
2006 г.

Стр. 14
Вид на играта

Видео слот:
1. MARDI GRAS MADNESS

Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
4.„ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ” ООД /изх. № 000030-8325/30.10.2014 г./,/вх. № И000030-8146/28.10.2014г./
На 28.10.2014 г. с вх. № 000030-8146 е подадено писмено заявление от „ЕВРО ГЕЙМС
ТЕХНОЛОДЖИ” ООД за утвърждаване на типове 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 „ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ” ООД със
седалище и адрес на управление: област София, община Столична, гр. София 1151,
район р-н Панчарево, ж.к. местност Враня - Лозен - Триъгълника, ул. „Марица” No 4,
ЕИК: 130947038, представлявано от Владимир Петров Доков, 1 /един/ брой тип игрално
оборудване, което може да се експлоатира в страната, както следва:
1. ИГРАЛНИ АВТОМАТИ:
№ по
ред
1.

Наименование

VLT MULTI

Тип
Протокол от изпитване №

EGT-VS8 / EGT-VS6-4 / EGT-VS5-4
ИА-2415 от 24.10.2014 г.
„ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ” ООД
№ И-2232/31.10.2013 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване
„ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ” ООД
№ И-2232/31.10.2013 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване

Производител/ номер на
удостоверение
Заявител / номер на
удостоверение
Производствен (сериен)
номер
Година на производство
Вид на играта

EGT-VS8 - 99640
2014 г.
Видео слот 28 игри:
1. ZODIAC WHEEL;
2. BURNING HOT P-Series;
3. MAJESTIC FOREST;
4. CORAL ISLAND;
5. FORTUNE SPELLS;
6. VERSAILLES GOLD P-Series;
7. AMAZING AMAZONIA;

Стр. 15
8. RISE OF RA P-Series;
9. OCEAN RUSH P-Series;
10. 20 SUPER HOT P-Series;
11. KANGAROO LAND;
12. RICH WORLD P-Series;
13. RAINBOW QUEEN;
14. EGYPT SKY;
15. 40 SUPER HOT P-Series;
16. VENEZIA D’ORO;
17. ULTIMATE HOT P-Series;
18. LUCKY HOT P-Series;
19. EXTREMELY HOT P-Series;
20. 5 DAZZLING HOT P-Series;
21. FRUITS KINGDOM P-Series;
22. EXTRA STARS P-Series;
23. OLYMPUS GLORY P-Series;
24. OIL COMPANY II P-Series;
25. FLAMING HOT P-Series;
26. 50 HORSES P-Series;
27. FUJIYAMA P-Series;
28. WALL STREET BOY
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
По раздел трети. Разглеждане на писмени искания за промяна в обстоятелствата,
вписани в Търговския регистър:
1. Игри с игрални автомати:
1.1."В ИСИЕ И" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-8308-30.10.2014/ /вх. № 000030-758808.10.2014/
На 08.10.2014 г. с вх. № 000030-7588, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 3 и чл. 37, ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „В ИСИЕ И”
ЕООД, гр. София, за промяна в обстоятелствата, вписани Търговския регистър.
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. 37, ал. 4 от ЗХ, председателят предлага на членовете
на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да се произнесе по вписаната промяна в Търговския регистър на „В ИСИЕ И” ЕООД
със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище”, ул. „Васил Априлов”
№ 14, ЕИК: 130843609, представлявано от Благослав Пламенов Благоев - управител.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.

Стр. 16
По раздел четвърти. Разглеждане на писмени искания за промени в обстоятелства,
вписани в издаден лиценз:
1. Игри с игрални автомати:
1.1."ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН" АД, гр. София /изх. № 000030-8289-30.10.2014/ /вх.
№ 000030-7752-15.10.2014/
На 15.10.2014 г. с вх. № 000030-7752, 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 „ЕЛДОРАДО
КОРПОРЕЙШЪН” АД, 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
„ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН” АД със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Триадица”, ул. „Алабин” № 34, ет. 2, ЕИК: 121425308, представлявано от Силвия Цветанова
Дончева и Руди Христов Баков – заедно, за промени в представителите на дружеството.
II. Да се произнесе по вписаната промяна в Търговския регистър на „ЕЛДОРАДО
КОРПОРЕЙШЪН” АД, 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 - 5
За - 5
Против - няма.
1.2."МИЛИОН КАЗИНО" ООД, гр. София /изх. № 000030-8297-30.10.2014/ /вх. № 0000308107-27.10.2014/
На 27.10.2014 г. с вх. № 000030-8107, в съответствие с 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 „МИЛИОН КАЗИНО”
ООД, гр. София, 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 и ал. 4 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 промяна в издаден лиценз на „МИЛИОН
КАЗИНО” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Изгрев”, бул.
„Цариградско шосе” № 16, бл. 11, ЕИК: 131518216, представлявано от Михаил Валериев
Хаджиев – управител, за промяна в състава на управителния орган.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.

Стр. 17
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.3."БРИЗ - М" ООД, гр. София /изх. № 000030-8292-30.10.2014/ /вх. № 000030-779716.10.2014/
На 16.10.2014 г. с вх. № 000030-7797, 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-М” 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, 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 „БРИЗМ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Искър”, ж.к. „Дружба 2”, до
бл. 218, обект „Бриз”, ЕИК: 131386348, представлявано от Евтим Христов Велев – управител,
за промяна в управлението на дружеството и промяна на дружеството от EООД в ООД.
II. Да се произнесе по вписаната промяна в Търговския регистър на „БРИЗ-М” 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 - 5
За - 5
Против - няма.
По раздел пети. Раздел пети. Разглеждане на писмено искане за продължаване срока на
действие на издаден лиценз по чл. 36, ал. 3 от Закона за хазарта:
1. Игри с игрални автомати:
1.1."ТРЕЖЪР ЛЕНД ЕНТЪРТЕЙМЪНТ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-828030.10.2014/ /вх. № 000030-7639-10.10.2014/
На 10.10.2014 г. с вх. № 000030-7639, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, от
Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ТРЕЖЪР ЛЕНД ЕНТЪРТЕЙМЪНТ”
ЕООД, гр. София, за продължаване срока на действие на издаден лиценз по чл. 36, ал. 3 от
Закона за хазарта за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Банско, област Благоевград, ул. „Глазне” № 5.
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. 3 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
„ТРЕЖЪР ЛЕНД ЕНТЪРТЕЙМЪНТ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София,
р-н „Средец”, ж.к. „Яворов”, бл. 22, вх. „В”, ет. 2, ап. 4, ЕИК: 200390082, представлявано от
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Паскал Стаматов Дойчев - управител, за организиране на хазартни игри с игрални автомати
в игрална зала с адрес: гр. Банско, област Благоевград, ул. „Глазне” № 5.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
По раздел шести. Разглеждане на писмени искания за издаване на лиценз за нов обект:
1. Игри в игрално казино:
1.1."СИТИ КАЗИНО ГРУП" ООД, гр. София /изх. № 000030-8305-30.10.2014/ /вх. №
000030-7680-14.10.2014/
На 14.10.2014 г. с вх. № 000030-7680 в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 1 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „СИТИ КАЗИНО ГРУП” ООД, гр.
София, за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри в игрално казино, за срок от 5
/пет/ години в игрално казино с адрес: гр. София, ж.к. „Люлин“, ул. „Панчо Владигеров“ №
44, ет. 2, казино „EFBET”.
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 „СИТИ КАЗИНО ГРУП” ООД със седалище и адрес на
управление: гр. София, район „Лозенец”, ул. „Златовръх” № 37, ЕИК: 200279388,
представлявано от Митко Цветанов Тодоров – управител, за организиране на хазартни игри в
игрално казино за срок от 5 /пет/ години в обект с адрес: гр. София, ж.к. „Люлин“, ул. „Панчо
Владигеров“ № 44, ет. 2, казино „EFBET”.
II. Да бъдат утвърдени представените от „СИТИ КАЗИНО ГРУП” ООД, гр. София:
1. Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино;
2. Правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на
хазартни игри в игрално казино и задължителни образци за счетоводна отчетност;
3. Изисквания за игралното казино по отношение на вида на помещенията или
сградата, минималната площ, разпределението на помещенията и необходимото техническо
оборудване за контрол;
4. Технически изисквания към системите за контрол върху хазартните игри и
игралното оборудване в игралното казино.
5. Образци на удостоверителни знаци /чипове/ за участие в хазартни игри в игрално
казино.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.2."ГОЛДЪН ГЕМБЪЛ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-8323-30.10.2014/ /вх. №
000030-6627-08.09.2014/
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На 08.09.2014 г. с вх. № 000030-6627 в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ГОЛДЪН ГЕМБЪЛ” ЕООД,
гр. София, за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри в игрално казино, за срок
от 5 /пет/ години в игрално казино с адрес: гр. София, пл. „България“ № 1, казино „SPORTS
CLUB & CASINO”.
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 31.10.2014 г. заседание Държавната комисия по хазарта пристъпи
към разглеждане на писменото искане и установи, че има неизяснени обстоятелствата по
чл. 5, ал. 1, т. 4 от ЗХ.
Предвид гореизложеното Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Отлага до изясняване на обстоятелствата произнасянето по писменото искане за
издаване на лиценз за срок от 5 /пет/ години на „ГОЛДЪН ГЕМБЪЛ” ЕООД със седалище и
адрес на управление гр. София, р-н „Лозенец”, бул. „Черни връх” № 59А, ЕИК 203184002,
представлявано от Велизар Любенов Радев - управител, за организиране на хазартни игри в
игрално казино в обект с адрес: гр. София, пл. „България“ № 1, казино „SPORTS CLUB &
CASINO”.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2. Игри с игрални автомати:
2.1."ИМПЕРИЯ ГЕЙМС КЛУБ" ООД, гр. София /изх. № 000030-8271-30.10.2014/ /вх. №
000030-7440-30.09.2014/
На 30.09.2014 г. с вх. № 000030-7440, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ИМПЕРИЯ ГЕЙМС КЛУБ” ООД,
гр. София, за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати, за
срок от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес: гр. Рудозем, област Смолян, УПИ ХІХ, кв. 37.
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 „ИМПЕРИЯ ГЕЙМС КЛУБ” ООД, със седалище и адрес
на управление: гр. София, район „Триадица”, бул. „България” № 49а, ет. 2, ап. 7, ЕИК:
203163289, представлявано заедно и поотделно от Динко Георгиев Миленчев, Цветелина
Иванова Четрафилова и Георги Рангелов Бекирски - управители, за организиране на хазартни
игри с игрални автомати за срок от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес: гр. Рудозем, област
Смолян, УПИ ХІХ, кв. 37.
II. Да бъдат утвърдени представените от „ИМПЕРИЯ ГЕЙМС КЛУБ” ООД, гр. София,
за игралната зала:
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.
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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 - 5
За - 5
Против - няма.
2.2."КЕСТЕН - 2007" ООД, гр. София /изх. № 000030-8273-30.10.2014/ /вх. № 000030-756706.10.2014/
На 06.10.2014 г. с вх. № 000030-7567, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КЕСТЕН-2007” ООД, гр. София, за
издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати, за срок от 5 /пет/
години в игрална зала с адрес: гр. Велико Търново, ул. „Георги Измирлиев” № 13.
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 „КЕСТЕН-2007” ООД, със седалище и адрес на
управление: гр. София, р-н „Връбница”, ул. „Синчец” № 5, ЕИК: 110568543, представлявано
от Иво Антонов Първанов – управител, за организиране на хазартни игри с игрални автомати
за срок от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес: гр. Велико Търново, ул. „Георги Измирлиев”
№ 13.
II. Да бъдат утвърдени представените от „КЕСТЕН-2007” ООД, гр. София, 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 - 5
За - 5
Против - няма.
2.3."МИСАБЕЛ ВАРНА" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-8302-30.10.2014/ /вх. № 0000307539-02.10.2014/
На 02.10.2014г. с вх. № 000030-7539 в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 1 от Закона за хазарта е подадено писмено искане от „МИСАБЕЛ ВАРНА” ЕООД, гр.
Варна за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати, за срок от
5 /пет/ години в игрална зала с адрес: гр. Варна, ул. „Генерал Паренсов” № 23.
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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 „МИСАБЕЛ ВАРНА” ООД със седалище и адрес на
управление: гр. Варна, район Одесос, ул. „Отец Паисий” № 1, ЕИК: 202901134,
представлявано от Михаил Якоблевич Блинщайн – управител, за организиране на хазартни
игри с игрални автомати за срок от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес: гр. Варна, ул.
„Генерал Паренсов” № 23.
II. Да бъдат утвърдени представените от „МИСАБЕЛ ВАРНА” ЕООД, гр. Варна 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 - 5
За - 5
Против - няма.
2.4."БУКМЕЙКЪР-1" ООД, гр. София /изх. № 000030-8304-30.10.2014/ /вх. № 0000307679-14.10.2014/
На 14.10.2014г. с вх. № 000030-7679 в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 1 от Закона за хазарта е подадено писмено искане от „БУКМЕЙКЪР-1” ООД, гр. София за
издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати, за срок от 5 /пет/
години в игрална зала с адрес: гр. София, ул. „Черковна” № 38.
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 „БУКМЕЙКЪР-1” ООД със седалище и адрес на
управление: гр. София, район Лозенец, ул. „Златовръх” № 37, ЕИК: 131065965,
представлявано от Атанас Здравков Куртев – управител, за организиране на хазартни игри с
игрални автомати за срок от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес: гр. София, ул. „Черковна”
№ 38.
II. Да бъдат утвърдени представените от „БУКМЕЙКЪР-1” ООД, гр. София за
игралната зала:
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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 - 5
За - 5
Против - няма.
2.5."ДЕБИТ" ООД, гр. Монтана /изх. № 000030-8279-30.10.2014/ /вх. № 000030-774315.10.2014/
На 15.10.2014 г. с вх. № 000030-7743, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ДЕБИТ” ООД, гр. Монтана, за
издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати, за срок от 5 /пет/
години в игрална зала с адрес: гр. Монтана, бул. „Ген. Арнолди“ № 11А.
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 „ДЕБИТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр.
Монтана, ул. „Княз Александър Батенберг” № 53, ЕИК: 111530638, представлявано от Иванка
Тодорова Стаменова - управител и Детелин Борисов Стаменов - управител, заедно и
поотделно, за организиране на хазартни игри с игрални автомати за срок от 5 /пет/ години в
игрална зала с адрес: гр. Монтана, бул. „Ген. Арнолди“ № 11А.
II. Да бъдат утвърдени представените от „ДЕБИТ” ООД, гр. Монтана, за игралната
зала:
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.
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 - 5
За - 5
Против - няма.
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По раздел седми. Разглеждане на писмени искания за издаване на лиценз за обект, в
който са се организирали хазартни игри:
1. Игри в игрално казино:
1.1."БАРГЕЙМ" ООД, гр. София /изх. № 000030-8319-30.10.2014/ /вх. № 000030-651327.08.2014/
На 27.08.2014 г. с вх. № 000030-6513 в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 1 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „БАРГЕЙМ” АД, гр. София, за
издаване на лиценз за организиране на хазартни игри в игрално казино, за срок от 10 /десет/
години в игрално казино с адрес: гр. София, бул. „Тодор Александров“ № 14, АХК „АНЕЛ”.
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 „БАРГЕЙМ” АД, със седалище и адрес на управление: гр.
София, р-н „Триадица”, ул. „Алабин” № 34, ет. 2, ЕИК: 131196110, представлявано заедно от
Атанас Гочев Атанасов и Ангел Андонов Ирибозов, за организиране на хазартни игри в
игрално казино за срок от 10 /десет/ години в обект с адрес: гр. София, бул. „Тодор
Александров“ № 14, АХК „АНЕЛ”.
II. Да бъдат утвърдени представените от „БАРГЕЙМ” АД, гр. София:
1. Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино;
2. Правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на
хазартни игри в игрално казино и задължителни образци за счетоводна отчетност;
3. Изисквания за игралното казино по отношение на вида на помещенията или
сградата, минималната площ, разпределението на помещенията и необходимото техническо
оборудване за контрол;
4. Технически изисквания към системите за контрол върху хазартните игри и
игралното оборудване в игралното казино.
5. Образци на удостоверителни знаци /чипове/ за участие в хазартни игри в игрално
казино.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
На основание чл. 23, ал. 3 от ЗХ на заседанието присъстваше г-н Т. И. Р. – упълномощен
представител на дружеството.

2. За игри с игрални автомати:
2.1."ПОЛИНА ЯНАКИЕВА- ДАРИ" ЕТ, гр. Петрич /изх. № 000030-8272-30.10.2014/ /вх.
№ 000030-7406-30.09.2014/
На 30.09.2014г. с вх. № 000030-7406 в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта е подадено писмено искане от ЕТ „ПОЛИНА ЯНАКИЕВА-ДАРИ”, гр.
Петрич, за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати, за срок
от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ул. „Елба” № 15, ет. 1.
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.
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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. 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 ЕТ „ПОЛИНА ЯНАКИЕВА-ДАРИ”, със седалище и
адрес на управление: гр. Петрич, обл. Благоевград, ул. „Люле Бургас” № 11, ЕИК: 101666821,
представляван от Полина Милчева Янакиева /физическо лице – търговец/, за организиране на
хазартни игри с игрални автомати за срок от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес: гр.
Пловдив, ул. „Елба” № 15, ет. 1.
II. Да бъдат утвърдени представените от ЕТ „ПОЛИНА ЯНАКИЕВА-ДАРИ”, гр.
Петрич, 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 - 5
За - 5
Против - няма.
По раздел осми. Разглеждане на писмени искания за издаване на лиценз за внос,
разпространение и сервиз на игрално оборудване:
1.1."АЙ ДИ ЕС 14" ООД, гр. София /изх. № 000030-8303-30.10.2014/ /вх. № 000030-744130.09.2014/
На 30.09.2014г. с вх. № 000030-7441 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. Сливен, ул. „Г. С. Раковски“ № 80.
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. 2 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
Да бъде издаден лиценз за срок от 10 /десет/ години на „АЙ ДИ ЕС 14“ ООД, със
седалище и адрес на управление: гр. София, район „Красно село“, ж.к. Хиподрума, ул.
„Софийски Герой” № 3, вх. А, ет. 1, ап. 2, ЕИК 203221123, представлявано от Борислав
Душков Михайлов – управител, за внос, разпространение и сервиз на игрално оборудване за
хазартна дейност с адрес: гр. Сливен, ул. „Г. С. Раковски“ № 80.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
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Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
По раздел девети. Разглеждане на писмени искания за извършване на промени в
Удостоверение за издаден лиценз:
1. Игри в игрално казино:
1.1."УИН СИТИ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-8178-28.10.2014/ /вх. № 000030-804022.10.2014/
На 22.10.2014 г. с вх. № 000030-8040, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „УИН СИТИ” ЕООД, гр. София, за
подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомати в игрално казино с адрес: м. „Капсиди” № 22,
землището на с. Чучулигово, община Петрич, област Благоевград, казино „EFBET”.
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
СИТИ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Лозенец”,
ул. „Златовръх” № 37, ЕИК: 201536889, представлявано заедно и поотделно от Митко
Цветанов Тодоров и Георги Николов Филчев - управители, за подмяна на 4 /четири/ броя
игрални автомати в игрално казино с адрес: м. „Капсиди” № 22, землището на с. Чучулигово,
община Петрич, област Благоевград, казино „EFBET”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.2."СИТИ КАЗИНО ГРУП" ООД, гр. София /изх. № 000030-8287-30.10.2014/ /вх. №
000030-8033-22.10.2014/
На 22.10.2014 г. с вх. № 000030-8033, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „СИТИ КАЗИНО ГРУП” ООД, гр.
София, за подмяна на 1 /един/ брой игрална маса и 4 /четири/ броя игрални автомати, и
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално
казино с адрес: гр. Пловдив, ул. „Княз Александър I“ № 42, казино „EFBET“.
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 „СИТИ
КАЗИНО ГРУП” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Лозенец”, ул.
„Златовръх” № 37, ЕИК: 200279388, представлявано от Митко Цветанов Тодоров –
управител, за подмяна на 1 /един/ брой игрална маса и 4 /четири/ броя игрални автомати в
игрално казино с адрес: гр. Пловдив, ул. „Княз Александър І” № 42, казино „EFBET”.
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ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „СИТИ КАЗИНО ГРУП” 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 - 5
За - 5
Против - няма.
1.3."ИНТКО ИНТЕРНЕШЪНЪЛ КАЗИНО КЛУБ" ЕАД, гр. София /изх. № 000030-828330.10.2014/ /вх. № 000030-7935-17.10.2014/
На 17.10.2014 г. с вх. № 000030-7935, 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 6 /шест/ броя игрални автомата 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 6 /шест/ броя игрални автомата 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.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.За игри с игрални автомати:
2.1. "СИТ-99" ООД, гр. София /изх. № 000030-8158-28.10.2014/ /вх. № 000030-766613.10.2014/
На 13.10.2014 г. с вх. № 000030-7666 в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „СИТ-99” ООД, гр. София, за
подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата за обект с адрес: гр. София, р-н „Сердика“, бул.
„Кн. Мария Луиза” № 102, ротонда Централна гара, магазин „Деница 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
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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:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „СИТ - 99”
ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Сердика”, бул. „Кн. Мария Луиза”
№ 102, магазин „Деница-1”, ЕИК: 130090474, представлявано от Тодор Константинов Димов
– управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, рн „Сердика“, бул. „Кн. Мария Луиза” № 102, ротонда Централна гара, магазин „Деница 1“.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.2. "СИТ-33" ООД, гр. София /изх. № 000030-8156-28.10.2014/ /вх. № 000030-766713.10.2014/
На 13.10.2014 г. с вх. № 000030-7667, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „СИТ - 33” ООД, гр. София, за
подмяна на 5 /пет/ и увеличение с 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр.
София, район „Триадица“ – Централна градска част, пл. „България“ № 1, североизточна част
на пешеходен подлез на НДК, УПИ I – за НДК, КОО и подземни гаражи, кв. 369, местност
„Зона Г - ГГЦ“.
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 „СИТ - 33”
ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Сердика”, бул. „Княгиня Мария
Луиза” № 98, ЕИК: 131236188, представлявано от Лилия Миткова Петрова – управител, за
подмяна на 5 /пет/ и увеличение с 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр.
София, район „Триадица“ – Централна градска част, пл. „България“ № 1, североизточна част
на пешеходен подлез на НДК, УПИ I – за НДК, КОО и подземни гаражи, кв. 369, местност
„Зона Г - ГГЦ“.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.3. "СИТ-33" ООД, гр. София /изх. № 000030-8157-28.10.2014/ /вх. № 000030-766813.10.2014/
На 13.10.2014 г. с вх. № 000030-7668, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „СИТ - 33” ООД, гр. София, за
подмяна на 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. София, р-н
„Сердика”, бул. „Кн. Мария Луиза” № 98.
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 „СИТ 33” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Сердика”, бул. „Княгиня
Мария Луиза” № 98, ЕИК: 131236188, представлявано от Лилия Миткова Петрова –
управител, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, рн „Сердика”, бул. „Кн. Мария Луиза” № 98.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „СИТ - 33” 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 - 5
За - 5
Против - няма.
2.4. "ВИЛОКС ГРУП" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-8155-28.10.2014/ /вх. № 0000307681-14.10.2014/
На 14.10.2014 г. с вх. № 000030-7681, 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 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. София, район „Красно село”, ул. „Кюстендил” № 66.
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
„ВИЛОКС ГРУП” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Овча
купел”, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 12, ЕИК: 040348114, представлявано заедно от Вернер
Клайн и Томаш Мачий Петриковски - управители, за подмяна на 3 /три/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. София, район „Красно село”, ул. „Кюстендил” № 66.
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 - 5
За - 5
Против - няма.
2.5. "АНДИВА" ООД, гр. Горна Оряховица /изх. № 000030-8159-28.10.2014/ /вх. №
000030-7821-17.10.2014/
На 17.10.2014 г. с вх. № 000030-7821 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „АНДИВА” ООД, гр. Горна Оряховица за
подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомати и утвърждаване на Игрални условия и правила
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за организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. Горна
Оряховица, ул. „Ангел Кънчев” № 47.
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
„АНДИВА” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Горна Оряховица, обл. Велико
Търново, ул. „Георги Измирлиев” № 4, ЕИК: 104687112, представлявано заедно и поотделно
от Димитър Василев Стоев и Анастас Димитров Начев – управители, за подмяна на 4 /четири/
броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Горна Оряховица,
ул. „Ангел Кънчев” № 47.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „АНДИВА” ООД, 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 - 5
За - 5
Против - няма.
2.6. "ТАРИ 2007" ООД, гр. Сандански /изх. № 000030-8165-28.10.2014/ /вх. № 0000307923-17.10.2014/
На 17.10.2014 г. с вх. № 000030-7923 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ТАРИ 2007” ООД, гр. Сандански за
подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Сандански,
ул. „Македония” № 39.
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 „ТАРИ
2007” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Сандански, обл. Благоевград,
ул. „Македония” № 39, ЕИК: 101753991, представлявано от Румен Стоянов Граматиков –
управител, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. Сандански, ул. „Македония” № 39.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.7. "ФИЛИ" ООД,
17.10.2014/

гр. Плевен /изх. № 000030-8164-28.10.2014/ /вх. № 000030-7924-
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На 17.10.2014 г. с вх. № 000030-7924, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ФИЛИ” ООД, гр. Плевен, за
намаление с 1 /един/ брой игрално място от наличен игрален автомат в игрална зала с адрес:
гр. Монтана, ул. „Пейо Яворов” № 3, х-л „Огоста“.
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 „ФИЛИ”
ООД със седалище и адрес на управление: гр. Плевен, ул. „Дойран” № 164, ап. 6, ЕИК:
114045177, представлявано от Цветан Валериев Филчев - управител, за намаление с 1 /един/
брой игрално място от наличен игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Монтана,
ул. „Пейо Яворов” № 3, х-л „Огоста“.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.8. "УЪРЛД ГЕЙМ" ООД, гр. София /изх. № 000030-8167-28.10.2014/ /вх. № 0000307643-13.10.2014/
На 13.10.2014 г. с вх. № 000030-7643, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „УЪРЛД ГЕЙМ” ООД, гр. София, за
подмяна на 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. Кърджали, бул.
„България” № 64.
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 „УЪРЛД
ГЕЙМ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Младост”, ул. „Михаил
Тенев” № 6, ет. 2, ЕИК: 106598299, представлявано от Илиян Красимиров Каменов –
управител, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Кърджали, бул. „България” № 64.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „УЪРЛД ГЕЙМ” 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 - 5
За - 5
Против - няма.
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2.9. "М. М. Г." ООД, гр. София /изх. № 000030-8214-29.10.2014/ /вх. № 000030-764413.10.2014/
На 13.10.2014 г. с вх. № 000030-7644, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „М.М.Г.” ООД, гр. София, за
подмяна на 9 /девет/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Свищов, област
Велико Търново, ул. „Патриарх Евтимий” № 66, ет. 1, УПИ XL в кв. 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:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „М.М.Г.”
ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Младост”, ул. Михаил Тенев №
6, ет. 2, ЕИК: 106028185, представлявано от Данаил Петров Георгиев – управител, за подмяна
на 9 /девет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Свищов, област Велико
Търново, ул. „Патриарх Евтимий” № 66, ет. 1, УПИ XL в кв. 105.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „М.М.Г.” 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 - 5
За - 5
Против - няма.
2.10. "М. М. Г." ООД, гр. София /изх. № 000030-8168-28.10.2014/ /вх. № 000030-764513.10.2014/
На 13.10.2014 г. с вх. № 000030-7645, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „М.М.Г.” ООД, гр. София, за
подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Варна, ул. “Цар
Симеон I” № 33.
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 „М.М.Г.”
ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Младост”, ул. Михаил Тенев №
6, ет. 2, ЕИК: 106028185, представлявано от Данаил Петров Георгиев – управител, за подмяна
на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Варна, ул. “Цар Симеон I” № 33.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
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2.11. "ВАЛМАР-ВАЛЕНТИН ВАНГЕЛОВ" ЕООД, гр. Раднево /изх. № 000030-816628.10.2014/ /вх. № 000030-7663-13.10.2014/
На 13.10.2014 г. с вх. № 000030-7664, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ВАЛМАР – ВАЛЕНТИН
ВАНГЕЛОВ” ЕООД, гр. Раднево, 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. Кърджали, ж.к. „Възрожденци”, бл. 58.
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
„ВАЛМАР – ВАЛЕНТИН ВАНГЕЛОВ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр.
Раднево, област Стара Загора, бул. „Георги Димитров” № 33, вх. В, ет. 4, ап. 12, ЕИК:
123624369, представлявано от Валентин Георгиев Вангелов – управител, за подмяна на 7
/седем/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Кърджали,
ж.к. „Възрожденци”, бл. 58.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ВАЛМАР – ВАЛЕНТИН ВАНГЕЛОВ”
ЕООД, гр. Раднево, 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 - 5
За - 5
Против - няма.
2.12. "ВАЛМАР-ВАЛЕНТИН ВАНГЕЛОВ" ЕООД, гр. Раднево /изх. № 000030-830130.10.2014/ /вх. № 000030-7663-13.10.2014/
На 13.10.2014 г. с вх. № 000030-7663, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ВАЛМАР – ВАЛЕНТИН
ВАНГЕЛОВ” ЕООД, гр. Раднево, 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. Раднево, област Стара Загора, бул. „Димитър Благоев”
№ 7Б.
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
„ВАЛМАР – ВАЛЕНТИН ВАНГЕЛОВ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр.
Раднево, област Стара Загора, бул. „Георги Димитров” № 33, вх. В, ет. 4, ап. 12, ЕИК:
123624369, представлявано от Валентин Георгиев Вангелов – управител, за подмяна на 2 /два/
броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Раднево, област Стара Загора,
бул. „Димитър Благоев” № 7Б.
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ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ВАЛМАР – ВАЛЕНТИН ВАНГЕЛОВ”
ЕООД, гр. Раднево, 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 - 5
За - 5
Против - няма.
2.13. "ГЕЙМ-4" АД, гр. София /изх. № 000030-8174-28.10.2014/ /вх. № 000030-803822.10.2014/
На 22.10.2014 г. с вх. № 000030-8038 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ГЕЙМ-4” АД, гр. София, за
подмяна на 3 /три/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Варна,
ул. „Преслав“ № 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 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 „ГЕЙМ-4”
АД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище”, ул. „Искър” № 14,
ЕИК: 121005279, представлявано от Георги Методиев Карабельов – управител, за подмяна на
3 /три/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Варна, ул. „Преслав“ № 44.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.14. "ВЕНИС КАЗИНОС" ООД, гр. София /изх. № 000030-8173-28.10.2014/ /вх. №
000030-8039-22.10.2014/
На 22.10.2014 г. с вх. № 000030-8039, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ВЕНИС КАЗИНОС” ООД,
гр. София, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. София, бул.
“Васил Левски” № 29.
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 „ВЕНИС
КАЗИНОС” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Оборище“, ул.
„Искър” № 14, ЕИК: 131004720, представлявано от Георги Методиев Карабельов – управител,
за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. София, бул. “Васил
Левски” № 29.
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Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.15. "КОРА" ЕООД, гр. Хасково /изх. № 000030-8208-29.10.2014/ /вх. № 000030-805323.10.2014/
На 23.10.2014 г. с вх. № 000030-8053, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КОРА” ЕООД, гр. Хасково, за
подмяна на 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. Свиленград, пл.
„14-ти Март”, к-с „Али Баба”.
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 „КОРА”
ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Хасково, ул. „Патриарх Евтимий”, бл. 1, ЕИК:
836034820, представлявано от Веселин Кирилов Сивинов - управител, за подмяна на 5 /пет/
броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Свиленград, пл. „14-ти Март”, к-с „Али
Баба”.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КОРА” ЕООД, гр. Хасково, 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 - 5
За - 5
Против - няма.
2.16. "КОРА" ЕООД, гр. Хасково /изх. № 000030-8188-29.10.2014/ /вх. № 000030-805423.10.2014/
На 23.10.2014 г. с вх. № 000030-8054, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КОРА” ЕООД, гр. Хасково, 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. Симеоновград,
област Хасково, ул. „Търговска“ № 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
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
„КОРА” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Хасково, ул. „Патриарх Евтимий”,
бл. 1, ЕИК: 836034820, представлявано от Веселин Кирилов Сивинов - управител, за подмяна
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на 2 /два/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Симеоновград, област Хасково,
ул. „Търговска“ № 6.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КОРА” ЕООД, гр. Хасково, 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 - 5
За - 5
Против - няма.
2.17. "КОРА" ЕООД, гр. Хасково /изх. № 000030-8187-29.10.2014/ /вх. № 000030-805623.10.2014/
На 23.10.2014 г. с вх. № 000030-8056, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КОРА” ЕООД, гр. Хасково, 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. Димитровград,
област Хасково, ул. „Цар Борис I“ № 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 на
„КОРА” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Хасково, ул. „Патриарх Евтимий”,
бл. 1, ЕИК: 836034820, представлявано от Веселин Кирилов Сивинов - управител, за подмяна
на 3 /три/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Димитровград, обл. Хасково, ул.
„Цар Борис I” № 8.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КОРА” ЕООД, гр. Хасково, 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 - 5
За - 5
Против - няма.
2.18. "КОРА" ЕООД, гр. Хасково /изх. № 000030-8244-30.10.2014/ /вх. № 000030-806023.10.2014/
На 23.10.2014 г. с вх. № 000030-8060 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „КОРА” ЕООД, гр. Хасково за подмяна на
7 /седем/ броя игрални автомати и утвърждаване на Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. Хасково, ул.
„Варна” № 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

Стр. 36
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 „КОРА”
ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Хасково, ул. „Патриарх Евтимий”, бл. 1, ЕИК:
836034820, представлявано от Веселин Кирилов Сивинов – управител, за подмяна на 7
/седем/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Хасково, ул. „Варна” № 12.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КОРА” ЕООД, гр. Хасково, 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 - 5
За - 5
Против - няма.
2.19. "КАЗИНО ПЕРЛА" ООД, гр. София /изх. № 000030-8222-30.10.2014/ /вх. № 0000307941-20.10.2014/
На 20.10.2014 г. с вх. № 000030-7941, 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.
Добрич, ул.“Независимост“№ 2, хотел „Добруджа“.
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
„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. Добрич, ул.“Независимост“ № 2, хотел
„Добруджа“.
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 - 5
За - 5
Против - няма.
2.20. "ЖОКЕР-1999" ООД, гр. Сливен /изх. № 000030-8221-30.10.2014/ /вх. № 0000307945-20.10.2014/
На 20.10.2014 г. с вх. № 000030-7945 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 и намаление с 1 /един/ брой на игралните автомати и
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри за игрална
зала с адрес: гр. Карлово, ул. „Генерал Карцов” № 38.

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:
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 и намаление с 1 /един/ брой на игралните автомати в игрална зала
с адрес: гр. Карлово, ул. „Генерал Карцов” № 38.
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 - 5
За - 5
Против - няма.
2.21. "СИТИ КАЗИНО ГРУП" ООД, гр. София /изх. № 000030-8172-28.10.2014/ /вх. №
000030-8042-22.10.2014/
На 22.10.2014 г. с вх. № 000030-8042, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „СИТИ КАЗИНО ГРУП” ООД,
гр. София, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Троян,
област Ловеч, ул. „Захари Стоянов” № 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
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 „СИТИ
КАЗИНО ГРУП” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Лозенец”, ул.
„Златовръх” № 37, ЕИК: 200279388, представлявано от Митко Цветанов Тодоров –
управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Троян,
област Ловеч, ул. „Захари Стоянов” № 7.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.22. "СИТИ КАЗИНО ГРУП" ООД, гр. София /изх. № 000030-8242-30.10.2014/ /вх. №
000030-8065-23.10.2014/
На 23.10.2014 г. с вх. № 000030-8065 в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1 от
Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „СИТИ КАЗИНО ГРУП” ООД,
гр. София, за подмяна на 1 /един/ брой и увеличение с 1 /един/ брой на игралните автомати в
игрална зала с адрес: гр. София, ж.к. „Люлин“, бул. „Панчо Владигеров“ № 44.

Стр. 38
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 „СИТИ
КАЗИНО ГРУП” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Лозенец”, ул.
„Златовръх” № 37, ЕИК: 200279388, представлявано от Митко Цветанов Тодоров –
управител, за подмяна на 1 /един/ брой и увеличение с 1 /един/ брой на игралните автомати в
игрална зала с адрес: гр. София, ж.к. „Люлин“, бул. „Панчо Владигеров” № 44.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.23. "КАЛИМАН" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-8213-29.10.2014/ /вх. № 000030-800221.10.2014/
На 21.10.2014 г. с вх. № 000030-8002, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЛИМАН” ЕООД, гр. София, за
увеличение с 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Лом, област Монтана,
ул. „Панайот Волов” № 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
„КАЛИМАН” 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: 040787168,
представлявано поотделно от Румен Манолов Данаилов и Христо Петров Христов –
управители, за увеличение с 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Лом,
област Монтана, ул. „Панайот Волов” № 1.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.24. "КЕПИТЪЛ ИНВЕНТ-ВА" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-8211-29.10.2014/ /вх. №
000030-7997-21.10.2014/
На 21.10.2014 г. с вх. № 000030-7997, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КЕПИТЪЛ ИНВЕНТ-ВА” ЕООД,
гр. Варна, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Варна, ул.
„Димитър Икономов” № 23, ет. 1, обект 2.

Стр. 39
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
„КЕПИТЪЛ ИНВЕНТ-ВА” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Иван
Вазов” № 13, ЕИК: 202717725, представлявано от Ангел Иванов Желев – управител, за
подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Варна, ул. „Димитър
Икономов” № 23, ет. 1, обект 2.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.25. "ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-8212-29.10.2014/ /вх. №
000030-7995-21.10.2014/
На 21.10.2014 г. с вх. № 000030-7995, 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 2 /два/ броя игрални автомата и увеличение с 1 /един/ брой игрален
автомат в игрална зала с адрес: гр. Варна, ул. „Андрей Сахаров” № 2, търговски център „Гранд
Мол Варна”, ет. 2, обект № 3022.
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 „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 2 /два/ броя игрални автомата и увеличение с 1 /един/ брой
игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Варна, ул. „Андрей Сахаров” № 2, търговски
център „Гранд Мол Варна”, ет. 2, обект № 3022.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.26. "ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-8210-29.10.2014/ /вх. №
000030-7996-21.10.2014/
На 21.10.2014 г. с вх. № 000030-7996, 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 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Варна, район
„Младост”, ул. „Академик Игор Курчатов” № 17.

Стр. 40
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 „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 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Варна,
район „Младост”, ул. „Академик Игор Курчатов” № 17.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.27. "ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-8216-30.10.2014/ /вх. №
000030-7998-21.10.2014/
На 21.10.2014 г. с вх. № 000030-7998, 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 увеличение с 3 /три/ броя игрални автомата, намаление с 4 /четири/ броя игрални
места на съществуващ игрален автомат и утвърждаване на Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Варна, ул.
„Братя Шкорпил” № 26 Б.
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 „ЖЕЛЕВ
И СИНОВЕ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район „Приморски”, ул.
„Явор”, бл. 3, вх. В, ет. 3, ап. 34, ЕИК: 103123564, представлявано от Ангел Иванов Желев управител, за увеличение с 3 /три/ броя игрални автомата и намаление с 4 /четири/ броя
игрални места на съществуващ игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Варна, ул. „Братя
Шкорпил” № 26 Б.
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 - 5
За - 5
Против - няма.
2.28. "ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-8217-30.10.2014/ /вх. №
000030-7999-21.10.2014/

Стр. 41
На 21.10.2014 г. с вх. № 000030-7999, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта зарта, е подадено писмено искане от „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД,
гр.Варна, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Варна,
район „Одесос”, бул. „Осми приморски полк” № 91.
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 „ЖЕЛЕВ И
СИНОВЕ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район „Приморски”, 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 в игрална зала с адрес: гр. Варна,
район „Одесос”, бул. „Осми приморски полк” № 91.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.29. "ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-8218-30.10.2014/ /вх. №
000030-8000-21.10.2014/
На 21.10.2014 г. с вх. № 000030-8000, 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 автомати и утвърждаване на Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр.Варна, ул. „Д-р Пискюлиев” № 62.
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, район „Приморски”, 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 автомати в игрална зала с адрес: гр. Варна,
ул. „Д-р Пискюлиев” № 62.
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 - 5
За - 5
Против - няма.

Стр. 42
2.30. "ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-8215-30.10.2014/ /вх. №
000030-8001-21.10.2014/
На 21.10.2014 г. с вх. № 000030-8001, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта зарта, е подадено писмено искане от „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД,
гр.Варна, за подмяна на 4 /четири/, намаление 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. Варна, район „Приморски”, ул. „Дубровник” № 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 „ЖЕЛЕВ
И СИНОВЕ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район „Приморски”, ул.
„Явор”, бл. 3, вх. В, ет. 3, ап. 34, ЕИК: 103123564, представлявано от Ангел Иванов Желев управител, за подмяна на 4 /четири/ и намаление с 1 /един/ брой игрален автомат в игрална
зала с адрес: гр. Варна, район „Приморски”, ул. „Дубровник” № 4.
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 - 5
За - 5
Против - няма.
2.31. "ПИРИН ТУРС 2002" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-8231-30.10.2014/ /вх. №
000030-8103-24.10.2014/
На 24.10.2014 г. с вх. № 000030-8103, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПИРИН ТУРС 2002” ЕООД, гр.
София, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Исперих,
област Разград, ул. „Христо Ясенов“ № 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.
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 „ПИРИН
ТУРС 2002” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Младост”, бул.
„Цариградско шосе”, 7-ми километър, сградата на ЗИТ, корпус ІІ, ет. 3, ЕИК: 102817258,
представлявано от Мирослав Александров Младенов – управител, за подмяна на 2 /два/ броя
игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Исперих, област Разград,
ул. „Христо Ясенов“ № 2Б.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5

Стр. 43
Против - няма.
2.32. "ГОЛДЪН ГЕЙМИНГ ГРУП" ООД, гр. Димитровград /изх. № 000030-823030.10.2014/ /вх. № 000030-8058-23.10.2014/
На 23.10.2014 г. с вх. № 000030-8058, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ГОЛДЪН ГЕЙМИНГ ГРУП” ООД,
гр. Димитровград, 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. Хасково, ж.к. „Орфей“, комплекс „Веспрем“.
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
“ГОЛДЪН ГЕЙМИНГ ГРУП” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Димитровград,
област Хасково, ул. „Казинцбарцика” № 2-А, ет. 1, ЕИК 201492357, представлявано от
Веселин Кирилов Сивинов - управител, за подмяна на 7 /седем/ броя игрални автомати, за
игрална зала с адрес: гр. Хасково, ж.к. „Орфей”, комплекс „Веспрем”.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ГОЛДЪН ГЕЙМИНГ ГРУП” ООД, 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 - 5
За - 5
Против - няма.
2.33. "МИЛИОН КАЗИНО" ООД, гр. София /изх. № 000030-8228-30.10.2014/ /вх. №
000030-7792-16.10.2014/
На 16.10.2014 г. с вх. № 000030-7792, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от от „МИЛИОН КАЗИНО” ООД, гр.
София, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, район
„Изгрев“, бул. „Цариградско шосе“ № 16, бл. 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 от
„МИЛИОН КАЗИНО” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Изгрев”,
бул. „Цариградско шосе” № 16, бл. 11, ЕИК: 131518216, представлявано от Емилианна
Николаева Любенова – управител, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата в игрална зала
с адрес: гр. София, район „Изгрев“, бул. „Цариградско шосе“ № 16, бл. 11.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.

Стр. 44
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.34. "НАЦИОНАЛ ГРУП" ООД, гр. София /изх. № 000030-8227-30.10.2014/ /вх. №
000030-7793-16.10.2014/
На 16.10.2014 г. с вх. № 000030-7793, 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 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Враца,
пл. „Христо Ботев“ .
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
„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 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с
адрес: гр. Враца, пл. „Христо Ботев“ .
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.35. "НАЦИОНАЛ ГРУП" ООД, гр. София /изх. № 000030-8238-30.10.2014/ /вх. №
000030-7795-16.10.2014/
На 16.10.2014 г. с вх. № 000030-7795, 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 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: гр. Пловдив, ул. „Иван Вазов” № 98.
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 15 /петнадесет/ броя игрални автомата в игрална зала с
адрес: гр. Пловдив, ул. „Иван Вазов” № 98.
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.
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Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.36. "УИН БЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-8225-30.10.2014/ /вх. № 000030-779416.10.2014/
На 16.10.2014 г. с вх. № 000030-7794, 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” ООД, гр. София, за
подмяна на 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. Бургас, ул.
„Хан Крум” № 5, хотел „Бургас“.
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 „УИН
БЕТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Младост”, ул. „Михаил
Тенев” № 6, ет. 2, ЕИК: 131527592, представлявано от Емилианна Николаева Любенова –
управител и Димитър Тодоров Димитров – управител, само заедно, за подмяна с 5 /пет/ броя
игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Бургас, ул. „Хан Крум” № 5, хотел „Бургас”.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „УИН БЕТ” 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 - 5
За - 5
Против - няма.
2.37. "БАРГЕЙМ" АД, гр. София /изх. № 000030-8233-30.10.2014/ /вх. № 000030-810624.10.2014/
На 24.10.2014 г. с вх. № 000030-8106, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БАРГЕЙМ” АД, гр. София, за
подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Варна, бул. „Цар
Освободител“ № 109 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 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
„БАРГЕЙМ” АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Триадица”, ул.
„Алабин” № 34, ет. 2, ЕИК: 131196110, представлявано заедно от Атанас Гочев Атанасов и
Ангел Андонов Ирибозов, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с
адрес: гр. Варна, бул. „Цар Освободител“ № 109 А.
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Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.38. "ЕМ - ДЖИ ГЕЙМС" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-8232-30.10.2014/ /вх. №
000030-8108-27.10.2014/
На 27.10.2014 г. с вх. № 000030-8108, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕМ - ДЖИ ГЕЙМС” ЕООД, гр.
Пловдив, за увеличение 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. Харманли, област Хасково, бул. „България” № 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
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 „ЕМ –
ДЖИ ГЕЙМС” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, район Централен, ул.
„Кръстьо Пастухов” № 12 Б, ЕИК: 200021150, представлявано от Красимир Мишев Кънев –
управител и Георги Иванов Букорещлиев - управител, заедно и поотделно, за увеличение с 2
/два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Харманли, област Хасково, бул.
„България” № 6.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЕМ - ДЖИ ГЕЙМС” ЕООД, гр. Пловдив:
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 - 5
За - 5
Против - няма.
2.39. "КИНГ ГЕЙМС" ООД, гр. Димитровград /изх. № 000030-8239-30.10.2014/ /вх. №
000030-8057-23.10.2014/
На 23.10.2014 г. с вх. № 000030-8057, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КИНГ ГЕЙМС” ООД, гр.
Димитровград, 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. Димитровград, област Хасково, ул. „Христо Ботев“ № 34.
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,
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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 „КИНГ
ГЕЙМС” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Димитровград, обл. Хасково, бул.
„Димитър Благоев” № 9, ЕИК: 126654314, представлявано от Веселин Кирилов Сивинов –
управител, за подмяна на 7 /седем/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. Димитровград, обл. Хасково, бул. „Христо Ботев” № 34.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КИНГ ГЕЙМС” ООД, 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 - 5
За - 5
Против - няма.
2.40. "ЧЕРНО И БЯЛО-2007" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-8243-30.10.2014/ /вх. №
000030-8064-23.10.2014/
На 23.10.2014 г. с вх. № 000030-8064, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЧЕРНО И БЯЛО-2007” ЕООД,
гр. София, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Сливен,
ул. „Г. С. Раковски” № 80.
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 „ЧЕРНО И
БЯЛО-2007” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Красно село”, ж.к.
„Хиподрума”, ул. „Софийски герой” № 3, вх. А, ет. 1, ап. 2, ЕИК: 175227034, представлявано
от Борислав Душков Михайлов – управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Сливен, ул. „Г. С. Раковски” № 80.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.41. "ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН" АД, гр. София /изх. № 000030-8220-30.10.2014/
/вх. № 000030-7929-17.10.2014/
На 17.10.2014 г. с вх. № 000030-7929, в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1 от
Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН“ АД,
гр. София, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Стара
Загора, ул. „Генерал Гурко“ № 68.
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,
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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
„ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН” АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Триадица”, ул. „Алабин” № 34, ет. 2, ЕИК: 121425308, представлявано заедно от Силвия
Цветанова Дончева и Руди Христов Баков, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Стара Загора, ул. „Генерал Гурко“ № 68.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.42. "ГЕЙМЪР-2001" ООД, гр. София /изх. № 000030-8219-30.10.2014/ /вх. № 0000307936-17.10.2014/
На 17.10.2014 г. с вх. № 000030-7936, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ГЕЙМЪР-2001” ЕООД, гр. София,
за подмяна на 3 /три/ и увеличение със 7 /седем/ броя игрални автомата с 13 /тринадесет/ броя
игрални места в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Гоце Делчев” № 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
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 „ГЕЙМЪР2001” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Лозенец”, ул. „Златовръх”
№ 37, ЕИК: 130602533, представлявано от Митко Цветанов Тодоров – управител, за подмяна
на 3 /три/ и увеличение със 7 /седем/ броя игрални автомата с 13 /тринадесет/ броя игрални
места в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Гоце Делчев” № 6.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.43. "ГЕЙМЪР-2001" ООД, гр. София /изх. № 000030-8317-30.10.2014/ /вх. № 0000307937-17.10.2014/
На 17.10.2014 г. с вх. № 000030-7937, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ГЕЙМЪР-2001” ЕООД, гр. София,
за подмяна на 3 /три/ и увеличение с 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр.
София, район „Красно село“, ул. „Кн. Клементина“ № 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
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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:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ГЕЙМЪР2001” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Лозенец”, ул. „Златовръх”
№ 37, ЕИК: 130602533, представлявано от Митко Цветанов Тодоров – управител, за подмяна
на 3 /три/ и увеличение с 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София,
район „Красно село“, ул. „Кн. Клементина” № 4.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.44. "ГЕЙМЪР-2001" ООД, гр. София /изх. № 000030-8321-30.10.2014/ /вх. № 0000308066-23.10.2014/
На 23.10.2014 г. с вх. № 000030-8066 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ГЕЙМЪР-2001” ЕООД, гр. София,
за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Гоце
Делчев” № 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
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 „ГЕЙМЪР2001” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Лозенец”, ул. „Златовръх”
№ 37, ЕИК: 130602533, представлявано от Митко Цветанов Тодоров – управител, за подмяна
на 3 /три/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Гоце Делчев” № 6.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.45. "УИН БЕТ-2" ООД, гр. София /изх. № 000030-8209-29.10.2014/ /вх. № 000030-765313.10.2014/
На 13.10.2014 г. с вх. № 000030-7653, 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-2” ООД, гр. София, за
подмяна на 9 /девет/ 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
„Възраждане”, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 35.
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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І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „УИН
БЕТ-2” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Младост”, ул. „Михаил
Тенев” № 6, ет. 2, ЕИК: 201547309, представлявано от Данаил Христов Илиев – управител, за
подмяна на 9 /девет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, район
„Възраждане”, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 35.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „УИН БЕТ-2” 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 - 5
За - 5
Против - няма.
2.46. "УИН БЕТ- 3" ООД, гр. София /изх. № 000030-8206-29.10.2014/ /вх. № 000030-765113.10.2014/
На 13.10.2014 г. с вх. № 000030-7651, 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 11 /единадесет/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Благоевград, бул. „Св. Св. Кирил и Методий” № 1 (ниско тяло на хотелски комплекс „Ален
мак”, гр. Благоевград).
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 „УИН
БЕТ-3” 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
подмяна на 11 /единадесет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Благоевград,
бул. „Св. Св. Кирил и Методий” № 1 (ниско тяло на хотелски комплекс „Ален мак”, гр.
Благоевград).
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „УИН БЕТ-3” 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 - 5
За - 5
Против - няма.
2.47. "УИН БЕТ- 3 ООД", гр. София /изх. № 000030-8205-29.10.2014/ /вх. № 000030-765213.10.2014/
На 13.10.2014 г. с вх. № 000030-7652, 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 10 /десет/ броя игрални автомата и увеличение с 1 /един/ брой игрален автомат с
50 /петдесет/ броя игрални места в игрална зала с адрес: гр. Хасково,
пл. „Атлантически“, ет. 1.
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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
подмяна на 10 /десет/ броя игрални автомата и увеличение с 1 /един/ брой игрален автомат с
50 /петдесет/ броя игрални места в игрална зала с адрес: гр. Хасково,
пл. „Атлантически“, ет. 1.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.48. "НАВИ" ООД, гр. София /изх. № 000030-8201-29.10.2014/ /вх. № 000030-804922.10.2014/
На 22.10.2014 г. с вх. № 000030-8049, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „НАВИ” ООД, гр. София, за
подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Габрово, ул.
„Съзаклятие“ № 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 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 „НАВИ”
ООД със седалище и адрес на управление гр. София, район „Оборище”, бул. „Янко Сакъзов”
№ 76, ЕИК: 831574168, представлявано от Иван Георгиев Главински – управител, за подмяна
на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Габрово, ул. „Съзаклятие” № 2.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.49. "НАВИ" ООД, гр. София /изх. № 000030-8204-29.10.2014/ /вх. № 000030-805022.10.2014/
На 22.10.2014 г. с вх. № 000030-8050, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „НАВИ” ООД, гр. София, за
подмяна на 8 /осем/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, ж.к. „Младост –
4” до бл. 416, Битов комбинат – секция № 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.
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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:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „НАВИ”
ООД със седалище и адрес на управление гр. София, район „Оборище”, бул. „Янко Сакъзов”
№ 76, ЕИК: 831574168, представлявано от Иван Георгиев Главински – управител, за подмяна
на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, ж.к. „Младост – 4” до
бл. 416, Битов комбинат – секция № 2.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.50. "НАВИ" ООД, гр. София /изх. № 000030-8324-30.10.2014/ /вх. № 000030-805122.10.2014/
На 22.10.2014 г. с вх. № 000030-8051, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „НАВИ” ООД, гр. София, за
намаление с 1 /един/, подмяна на 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. София, район „Слатина”, ж.к. „Христо Смирненски”, бл. 47 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 „НАВИ”
ООД със седалище и адрес на управление гр. София, р-н „Оборище”, бул. „Янко Сакъзов”
№ 76, ЕИК: 831574168, представлявано от Иван Георгиев Главински – управител, за
намаление с 1 /един/ и подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр.
София, район „Слатина”, ж.к. „Христо Смирненски”, бл. 47 А.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „НАВИ” 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 - 5
За - 5
Против - няма.
2.51. "АМЮГЕЙМС-БЪЛГАРИЯ" ООД, гр. Варна /изх. № 000030-8199-29.10.2014/ /вх.
№ 000030-7796-16.10.2014/
На 16.10.2014 г. с вх. № 000030-7796, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „АМЮГЕЙМС–БЪЛГАРИЯ” ООД,
гр. Варна, 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. Варна, бул. „Васил Левски” № 33.
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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
„АМЮГЕЙМС–БЪЛГАРИЯ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Варна, р-н
„Одесос”, ул. „Хан Аспарух” № 2, ЕИК: 102037817, представлявано от Виолета Атанасова
Асенова – управител и Даниел Христов Димитров - управител, заедно и поотделно, за
подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Варна, бул. „Васил
Левски” № 33.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „АМЮГЕЙМС–БЪЛГАРИЯ” 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 - 5
За - 5
Против - няма.
2.52. "АМЮГЕЙМС-БЪЛГАРИЯ" ООД, гр. Варна /изх. № 000030-8200-29.10.2014/ /вх.
№ 000030-7798-16.10.2014/
На 16.10.2014 г. с вх. № 000030-7798, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „АМЮГЕЙМС–БЪЛГАРИЯ” ООД,
гр. Варна, 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.
Търговище, ул. „Славейков” № 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:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„АМЮГЕЙМС–БЪЛГАРИЯ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Варна, р-н
„Одесос”, ул. „Хан Аспарух” № 2, ЕИК: 102037817, представлявано от Виолета Атанасова
Асенова – управител и Даниел Христов Димитров - управител, заедно и поотделно, за
подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Търговище, ул.
„Славейков” № 4.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „АМЮГЕЙМС–БЪЛГАРИЯ” 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 - 5
За - 5
Против - няма.
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2.53. "ПМС" ООД, гр. Велико Търново /изх. № 000030-8202-29.10.2014/ /вх. № 0000308048-22.10.2014/
На 22.10.2014 г. с вх. № 000030-8048, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПМС” ООД, гр. Велико Търново,
за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Велико Търново,
бул. „България” № 29.
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
„ПМС” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Велико Търново, ул. „Васил Златарски”
№ 2, ЕИК: 104687589, представлявано от Петър Недялков Петров – управител, за подмяна на
2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Велико Търново,
бул. „България” № 29.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.54. "КЕШ ИНВЕСТ ГРУП" ООД, гр. Димитровград /изх. № 000030-8207-29.10.2014/
/вх. № 000030-8059-23.10.2014/
На 23.10.2014 г. с вх. № 000030-8059, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КЕШ ИНВЕСТ ГРУП” ООД, гр.
Димитровград, за подмяна на 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. Елхово, ул. „Александър Стамболийски” № 71.
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 „КЕШ
ИНВЕСТ ГРУП” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Димитровград, ул.
„Казинцбарцика” № 2-А, ет. 1, ап. 1, ЕИК: 200379094, представлявано от Веселин Кирилов
Сивинов – управител и Диан Ганчев Николов – управител, заедно и поотделно, за подмяна на
6 /шест/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Елхово, ул. „Александър
Стамболийски” № 71.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КЕШ ИНВЕСТ ГРУП” ООД, 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 - 5
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За - 5
Против - няма.
2.55. "СИМПЛИ ПЪРФЕКТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-8288-30.10.2014/ /вх. №
000030-8138-28.10.2014/
На 28.10.2014 г. с вх. № 000030-8138, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „СИМПЛИ ПЪРФЕКТ” ООД,
гр. София, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомати и утвърждаване на Игрални условия
и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. Казанлък, обл. Стара Загора, пл. „Севтополис” № 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:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„СИМПЛИ ПЪРФЕКТ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Красно
село”, ж.к. „Красно село”, бл. 183, ет. 8, ап. 32, ЕИК: 175406069, представлявано от Калоян
Стефанов Стефанов – управител, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомати в игрална
зала с адрес: гр. Казанлък, обл. Стара Загора, пл. „Севтополис” № 3.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „СИМПЛИ ПЪРФЕКТ” 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 - 5
За - 5
Против - няма.
2.56. "СИМПЛИ ПЪРФЕКТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-8281-30.10.2014/ /вх. №
000030-8140-28.10.2014/
На 28.10.2014 г. с вх. № 000030-8140, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „СИМПЛИ ПЪРФЕКТ” ООД,
гр. София, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата с 11 /единадесет/ броя игрални места
с 6 /шест/ броя игрални автомата с 9 /девет/ броя игрални места, 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. София, бул. „Мадрид” № 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:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„СИМПЛИ ПЪРФЕКТ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Красно
село”, ж.к. „Красно село”, бл. 183, ет. 8, ап. 32, ЕИК: 175406069, представлявано от Калоян
Стефанов Стефанов – управител, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата с 11
/единадесет/ броя игрални места с 6 /шест/ броя игрални автомата с 9 /девет/ броя игрални
места и увеличение с 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, бул.
„Мадрид” № 4.
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ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „СИМПЛИ ПЪРФЕКТ” 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 - 5
За - 5
Против - няма.
2.57. "ЗИТА ПАРТНЕРС" ЕООД, гр. Бургас /изх. № 000030-8284-30.10.2014/ /вх. №
000030-8035-22.10.2014/
На 22.10.2014 г. с вх. № 000030-8035, в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЗИТА ПАРТНЕРС” ЕООД, гр.
Бургас, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Созопол,
област Бургас, ул. „Яни Попов” № 5, хотел „ВИЛА ЛИСТ”.
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 „ЗИТА
ПАРТНЕРС” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ж.к. „Банево”, ул.
„Свобода” No 12, ЕИК: 147137327, представлявано от Недка Димова Костадинова –
управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Созопол,
област Бургас, ул. „Яни Попов” № 5, хотел „ВИЛА ЛИСТ”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.58. "АТЛАС - ЕС КЕЙ" ЕООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-8306-30.10.2014/ /вх. №
000030-8045-22.10.2014/
На 22.10.2014 г. с вх. № 000030-8045, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „АТЛАС - ЕС КЕЙ” ЕООД,
гр. Пловдив, 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. Стамболийски, област Пловдив, ул. „Иван Вазов” № 8А.
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 „АТЛАС
- ЕС КЕЙ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, р-н „Южен”,
ул. „Кукуш” № 2, ет. 6, ап. 66, ЕИК: 200519399, представлявано от Стоян Георгиев Куков-
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управител, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Стамболийски, област Пловдив, ул. „Иван Вазов” № 8А.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „АТЛАС - ЕС КЕЙ” ЕООД, 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 - 5
За - 5
Против - няма.
2.59. "БЕЛАДЖИО ГЕЙМИНГ" ООД, гр. София /изх. № 000030-8295-30.10.2014/ /вх. №
000030-8141-28.10.2014/
На 28.10.2014 г. с вх. № 000030-8141, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БЕЛАДЖИО ГЕЙМИНГ” ООД,
гр. София, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр.
Свиленград, област Хасково, ул. ”Христо Шишманов” № 53.
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
„БЕЛАДЖИО ГЕЙМИНГ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Витоша”, ж.к. „Драгалевци”, ул. ”Светулка” № 2, ЕИК: 201375699, представлявано от
Стефан Койчев Стефанов – управител, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр. Свиленград, област Хасково, ул. „Христо Шишманов” № 53.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.60. "КУИНС ТРЕЙД" ООД, гр. София /изх. № 000030-8293-30.10.2014/ /вх. № 0000308073-23.10.2014/
На 23.10.2014 г. с вх. № 000030-8073, 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 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Търговище, ул. „Васил
Левски” № 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 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 „КУИНС
ТРЕЙД” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Оборище”, бул. „Янко
Сакъзов” № 76, ЕИК: 121407281, представлявано от Иван Георгиев Главински - управител, за
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подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Търговище, ул. „Васил
Левски” № 15.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.61. "КУИНС ТРЕЙД" ООД, гр. София /изх. № 000030-8294-30.10.2014/ /вх. № 0000308074-23.10.2014/
На 23.10.2014 г. с вх. № 000030-8074, 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 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, район
„Оборище“ ул. „Янко Сакъзов“ № 76.
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 „КУИНС
ТРЕЙД” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Оборище”, бул. „Янко
Сакъзов” № 76, ЕИК: 121407281, представлявано от Иван Георгиев Главински - управител, за
подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, район „Оборище“
ул. „Янко Сакъзов“ № 76.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.62. "ХЕМУС ТУРС" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-8291-30.10.2014/ /вх. № 0000308032-22.10.2014/
На 22.10.2014 г. с вх. № 000030-8032, 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 увеличение с 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Видин, ул.
„Цар Александър II” № 10, 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:
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 увеличение с 2 /два/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. Видин, ул. „Цар Александър II” № 10, ет. 1.
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Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.63. "КАЗИНО БГ" ЕООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-8290-30.10.2014/ /вх. № 0000308008-22.10.2014/
На 22.10.2014 г. с вх. № 000030-8008, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО БГ” ЕООД, гр. Пловдив,
за подмяна на 8 /осем/ 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. Пловдив, район „Север”, ул. „Победа” № 21.
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
„КАЗИНО БГ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, район „Централен”,
ул. „Кръстю Пастухов” № 12Б, ЕИК: 160115595, представлявано от Георги Иванов
Букорещлиев - управител, за подмяна на 8 /осем/ броя игрални автомата в игрална зала с
адрес: гр. Пловдив, район „Север”, ул. „Победа” № 21.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КАЗИНО БГ” ЕООД, гр. Пловдив, 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.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.64. "ИНФИНИТИ" ООД, гр. София /изх. № 000030-8309-30.10.2014/ /вх. № 000030-800421.10.2014/
На 21.10.2014 г. с вх. № 000030-8004, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ИНФИНИТИ” ООД, гр. София, за
подмяна на 14 /четиринадесет/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес: с.
Казичене, район „Панчарево”, Столична община, ул. „Цар Борис ІІІ” № 68, ет. 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
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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
„ИНФИНИТИ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Илинден”, ж.к.
„Света Троица”, бл. 15, вх. А, ап. 9, ЕИК: 106615738, представлявано заедно от Цветомир
Илиев Илиев и Красимир Богданов Кръстев - управители, за подмяна на 14 /четиринадесет/
броя игрални автомата в игрална зала с адрес: с. Казичене, район „Панчарево”, Столична
община, ул. „Цар Борис ІІІ” № 68, ет. 2.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ИНФИНИТИ” 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 - 5
За - 5
Против - няма.
2.65. "ИНФИНИТИ" ООД, гр. София /изх. № 000030-8299-30.10.2014/ /вх. № 000030-800521.10.2014/
На 21.10.2014 г. с вх. № 000030-8005, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ИНФИНИТИ” ООД, гр. София, за
подмяна на 6 /шест/, увеличение с 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. Костинброд, Софийска област, ул. „Ломско шосе” № 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 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
„ИНФИНИТИ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Илинден”, ж.к.
„Света Троица”, бл. 15, вх. А, ап. 9, ЕИК: 106615738, представлявано заедно от Цветомир
Илиев Илиев и Красимир Богданов Кръстев - управители, за подмяна на 6 /шест/, увеличение
с 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Костинброд, Софийска област, ул.
„Ломско шосе” № 36.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ИНФИНИТИ” 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 - 5
За - 5
Против - няма.
2.66. "РЕСПЕКТ-2007" ООД, гр. Карнобат /изх. № 000030-8300-30.10.2014/ /вх. № 0000308007-21.10.2014/
На 21.10.2014 г. с вх. № 000030-8007, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „РЕСПЕКТ-2007” ООД, гр.
Карнобат, за подмяна на 14 /четиринадесет/ броя игрални автомата и утвърждаване на
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална
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зала с адрес: гр. Карнобат, област Бургас, УПИ І, кв. 49, имот пл. № 373, ул. „Девети
септември” № 21.
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
„РЕСПЕКТ-2007” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Карнобат, обл. Бургас, ул.
„Георги Кирков” № 15, ЕИК: 147241557, представлявано от Пенка Колева Лафазанова управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Карнобат,
област Бургас, УПИ І, кв. 49, имот пл. № 373, ул. „Девети септември” № 21.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „РЕСПЕКТ-2007” ООД, гр. Карнобат,
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 - 5
За - 5
Против - няма.
2.67. "РАДКА МОСКОВА" ЕООД, гр. Самоков /изх. № 000030-8275-30.10.2014/ /вх. №
000030-7682-14.10.2014/
На 14.10.2014 г. с вх. № 000030-7682, 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 8 /осем/ броя игрални автомата с 8 /осем/ броя игрални места със 7
/седем/ броя игрални автомата с 8 /осем/ броя игрални места и утвърждаване на Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с
адрес: к.к. „Боровец”, община Самоков, хотел „Флора”.
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 8 /осем/ броя игрални автомата с 8 /осем/ броя игрални
места със 7 /седем/ броя игрални автомата с 8 /осем/ броя игрални места в игрална зала с
адрес: к.к. „Боровец”, община Самоков, хотел „Флора”.
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 - 5
За - 5
Против - няма.

Стр. 62
2.68. "КОМЕРС" ЕООД,гр. Севлиево /изх. № 000030-8307-30.10.2014/ /вх. № 000030-800321.10.2014/
На 21.10.2014 г. с вх. № 000030-8003, 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 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 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 3 /три/ броя игрални автомата и увеличение с 1 /един/ брой игрален
автомат 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 - 5
За - 5
Против - няма.
2.69. "СИНТИЯ ХАУС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ООД" ООД, гр. Стара Загора /изх. №
000030-8286-30.10.2014/ /вх. № 000030-8034-22.10.2014/
На 22.10.2014 г. с вх. № 000030-8034, в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от от „СИНТИЯ ХАУС
ИНТЕРНЕШЪНЪЛ” ООД, гр. Стара Загора, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр. Стара Загора, ул. „Св. Патриарх Евтимий” № 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:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „СИНТИЯ
ХАУС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, ул.
„Индустриална“, база Осана, ЕИК: 200464045, представлявано от Благовестка Иванова
Методиева – управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Стара Загора, ул. „Св. Патриарх Евтимий” № 79.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
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Против - няма.
2.70. "ПЛАНЕТ ТУР" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-8313-30.10.2014/ /вх. № 0000308139-28.10.2014/
На 28.10.2014 г. с вх. № 000030-8139, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПЛАНЕТ ТУР” ЕООД, гр. София,
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. Пловдив,
район „Тракия”, ж. к. „Тракия”, пред блок № 176 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
„ПЛАНЕТ ТУР” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район Възраждане,
ж.к. Зона Б - 5, бл. 12, вх. А, ет. 8, ап. 27, ЕИК: 115168058, представлявано от Юлиана
Найденова Димитрова – управител, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата в игрална
зала с адрес: гр. Пловдив, район „Тракия”, ж. к. „Тракия”, пред блок № 176 А.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ПЛАНЕТ ТУР” 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 - 5
За - 5
Против - няма.
2.71. "КАЗИНО МИРАЖ" ООД, гр. София /изх. № 000030-8315-30.10.2014/ /вх. № 0000307642-13.10.2014/
На 13.10.2014 г. с вх. № 000030-7642, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО МИРАЖ” ООД, гр.
София, за подмяна на 7 /седем/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, бул.
„Македония” № 2-4.
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 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 „КАЗИНО
МИРАЖ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”, ул. „Михаил
Тенев” № 6, ет. 2, ЕИК: 131553135, представлявано от Валентин Петров Кинов и Михаил
Валериев Хаджиев - управители, заедно и поотделно, за подмяна на 7 /седем/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Македония” № 2-4.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5

Стр. 64
За - 5
Против - няма.
2.72. "КОТА-59" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-8314-30.10.2014/ /вх. № 000030-807123.10.2014/
На 23.10.2014 г. с вх. № 000030-8071, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КОТА-59” ЕООД, гр. Варна, за
подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат с 3 /три/ броя игрални места с 3 /три/ броя игрални
автомата с 3 /три/ 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. Долни Чифлик, област Варна,
квартал 132, парцел Автоспирка.
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 „КОТА59” ЕООД, гр. Варна със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район „Младост”, ул.
„Доброволци” № 7, ЕИК: 103660151, представлявано от Янко Петков Стоянов - управител, за
подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат с 3 /три/ броя игрални места с 3 /три/ броя игрални
автомата с 3 /три/ броя игрални места, в резултат на което има увеличение в броя на
игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Долни Чифлик, област Варна, квартал 132,
парцел Автоспирка.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КОТА-59” 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 - 5
За - 5
Против - няма.
2.73. "ГРАНД МАКАО СОФИЯ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-8320-30.10.2014/ /вх.
№ 000030-7761-15.10.2014/
На 15.10.2014 г. с вх. № 000030-7761, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ГРАНД МАКАО СОФИЯ” ЕООД,
гр. София, за подмяна на 9 /девет/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия
и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Видин, ул. „Цар Александър ІІ” № 70, хотел „Ровно”.
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 „ГРАНД
МАКАО СОФИЯ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Витоша”,
ул. „Тодор Каблешков” № 53, вх. В, ап. 206, ЕИК: 201903610, представляван от Иво Велков
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Иванов – управител, за подмяна на 9 /десет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Видин, ул. „Цар Александър ІІ” № 70, хотел „Ровно”.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ГРАНД МАКАО СОФИЯ” 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 - 5
За - 5
Против - няма.
2.74. "ГРАНД МАКАО СОФИЯ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-8298-30.10.2014/ /вх.
№ 000030-8177-28.10.2014/
На 28.10.2014 г. с вх. № 000030-8177, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ГРАНД МАКАО СОФИЯ” ЕООД,
гр. София, за подмяна на 10 /десет/ 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, ул. „Костенски водопад“ № 102.
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 „ГРАНД
МАКАО СОФИЯ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Витоша”,
ул. „Тодор Каблешков” № 53, вх. В, ап. 206, ЕИК: 201903610, представляван от Иво Велков
Иванов – управител, за подмяна на 10 /десет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. София, ул. „Костенски водопад“ № 102.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ГРАНД МАКАО СОФИЯ” 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 - 5
За - 5
Против - няма.
2.75. "КОСТА АЛЕКСИЕВ НИКОЛОВ - КАН" ЕТ, гр. Нова Загора /изх. № 000030-832730.10.2014/ /вх. № 000030-8137-28.10.2014/
На 28.10.2014 г. с вх. № 000030-8137, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „КОСТА АЛЕКСИЕВ
НИКОЛОВ - КАН”, гр. Нова Загора, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата с 9 /девет/
броя игрални места със 7 /седем/ броя игрални автомата със 7 /седем/ броя игрални места, в
резултат на което има намаление в броя на игралните места и утвърждаване на Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Нова Загора, област Сливен, ул. „Васил Левски” № 67А.
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,
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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 „КОСТА
АЛЕКСИЕВ НИКОЛОВ - КАН” със седалище и адрес на управление: гр. Нова Загора, област
Сливен, ул. „Цар Освободител” № 27, ЕИК: 119034487, представляван от Коста Алексиев
Николов /физическо лице – търговец/, за за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата с 9
/девет/ броя игрални места със 7 /седем/ броя игрални автомата със 7 /седем/ броя игрални
места, в резултат на което има намаление в броя на игралните места в игрална зала с адрес:
гр. Нова Загора, област Сливен, ул. „Васил Левски” № 67А.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от ЕТ „КОСТА АЛЕКСИЕВ НИКОЛОВ - КАН”,
гр. Нова Загора, 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 - 5
За - 5
Против - няма.
2.76. "ЕМИЛИ ГЕЙМС" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-8318-30.10.2014/ /вх. № 0000308075-23.10.2014/
На 23.10.2014 г. с вх. № 000030-8075 в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1 от
Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕМИЛИ ГЕЙМС” ЕООД, гр. София,
за подмяна на 14 /четиринадесет/ броя игрални автомати и утвърждаване на Игрални условия
и правила за организиране на хазартни игри в игрална зала за обект с адрес: гр. София, ж.к.
„Левски – зона В“, ул. „Поп Груйо” № 73.
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
„ЕМИЛИ ГЕЙМС” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Люлин”,
кв. „Люлин-4”, ул. „Панчо Владигеров” № 1, ЕИК: 202424640, представлявано от Пламена
Лазарова Джурова – управител, за подмяна на 14 /четиринадесет/ броя игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. София, ж.к. „Левски – зона В“, ул. „Поп Груйо” № 73.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЕМИЛИ ГЕЙМС” 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 - 5
За - 5
Против - няма.
2.77. "ЕМИЛИ ГЕЙМС" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-8312-30.10.2014/ /вх. № 0000308076-23.10.2014/
На 23.10.2014 г. с вх. № 000030-8076 в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1 от
Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕМИЛИ ГЕЙМС” ЕООД, гр. София,
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за подмяна на 10 /десет/ броя игрални автомати и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри в игрална зала за обект с адрес: гр. София, р-н
„Люлин“, ж.к. „Люлин – 4“, бул. „Панчо Владигеров” № 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
„ЕМИЛИ ГЕЙМС” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Люлин”, кв.
„Люлин-4”, ул. „Панчо Владигеров” № 1, ЕИК: 202424640, представлявано от Пламена
Лазарова Джурова – управител, за подмяна на 10 /десет/ броя игрални автомати в игрална
зала с адрес: гр. София, р-н „Люлин“, ж.к. „Люлин – 4“, бул. „Панчо Владигеров” № 1.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЕМИЛИ ГЕЙМС” 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 - 5
За - 5
Против - няма.
2.78. "ГРАНД КАЗИНО-1" ООД, гр. София /изх. № 000030-8310-30.10.2014/ /вх. №
000030-8077-24.10.2014/
На 24.10.2014 г. с вх. № 000030-8077, 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 - 1” ООД,
гр. София, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. София,
бул. „Андрей Сахаров” № 74 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 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 „ГРАНД
КАЗИНО - 1” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Лозенец”, ул.
„Кричим” № 63, ЕИК: 175258559, представлявано от Галин Тотьов Василев - управител, за
подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Андрей
Сахаров” № 74 А.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.79. "ГОЧЕВ - СТАР" ООД, гр. София /изх. № 000030-8326-30.10.2014/ /вх. № 0000308052-22.10.2014/
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На 22.10.2014 г. с вх. № 000030-8052, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ГОЧЕВ - СТАР” ООД, гр.
София, за подмяна на 9 /девет/ 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, ул. „Александър Екзарх” № 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 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 „ГОЧЕВ
- СТАР” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Оборище”, ул. „Янко
Сакъзов” № 76, ЕИК: 131226557, представлявано от Димитър Михайлов Петков – управител,
и Сотир Ангелов Гочев - управител, заедно и поотделно, за подмяна на 9 /десет/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. София, ул. „Александър Екзарх” № 11.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ГОЧЕВ - СТАР” 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 - 5
За - 5
Против - няма.
2.80. "ТЕМАКС КЛУБ" ООД, гр. София /изх. № 000030-8322-30.10.2014/ /вх. № 0000308072-23.10.2014/
На 23.10.2014 г. с вх. № 000030-8072, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ТЕМАКС КЛУБ” 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. Бургас, ул.
„Хан Крум” № 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:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ТЕМАКС КЛУБ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище”,
бул. „Янко Сакъзов” № 76, ЕИК: 831038892, представлявано от Веселин Благовестов Матеев управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Бургас, ул.
„Хан Крум” № 4.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ТЕМАКС КЛУБ” 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 - 5
За - 5
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Против - няма.
2.81. "НЕВИ - НАЙДЕН ШОПОВ" ЕТ, гр. Пазарджик /изх. № 000030-8316-30.10.2014/
/вх. № 000030-8062-23.10.2014/
На 23.10.2014 г. с вх. № 000030-8062, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕТ „НЕВИ – Найден Шопов”, гр.
Пазарджик, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Пазарджик, ул. „Пейо Яворов” № 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 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
„НЕВИ – Найден Шопов” със седалище и адрес на управление: гр. Пазарджик, ул.
„Александър Батенберг” № 73, ЕИК: 112119458, представляван от Найден Тодоров Шопов
/физическо лице – търговец/, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата в игрална зала с
адрес: гр. Пазарджик, ул. „Пейо Яворов” № 4.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.82. "ИНФОФЕСТ" ЕООД, гр. Пазарджик /изх. № 000030-8282-30.10.2014/ /вх. №
000030-8063-23.10.2014/
На 23.10.2014 г. с вх. № 000030-8063, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ИНФОФЕСТ” ЕООД, гр.
Пазарджик, за подмяна на 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. Пазарджик, бул. „Христо Ботев” № 69.
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
„ИНФОФЕСТ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Пазарджик, ул. „Княз
Александър Батемберг” № 73, ЕИК: 112568360, представлявано от Тодор Найденов Шопов управител, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Пазарджик, бул. „Христо Ботев” № 69.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ИНФОФЕСТ” ЕООД, гр. Пазарджик,
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 - 5
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За - 5
Против - няма.
3. За тото и лото игри:
3.1."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-824530.10.2014/ /вх. № 000030-8080-24.10.2014/
На 24.10.2014 г. с вх. № 000030-8080, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
и от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН
ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се
приемат залози и изплащат печалби за тото игра „ТОТО 2”, изразяваща се в откриване на 1
/един/ брой тото пункт и в закриване на 1 /един/ брой тото пункт.
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 се даде разрешение за извършване на промяна в издадения лиценз на ДП
„БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, със седалище и адрес на управление: гр. София,
район „Красно село”, ул. „Хайдушко изворче” № 28, ЕИК: 202766380, представлявано от
Белчо Бойчев Иванов – изпълнителен директор, за промяна в броя и адресите на пунктовете,
в които ще се приемат залози и изплащат печалби за тото игра „ТОТО 2”, както следва:
I. Да се разреши на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” да приема залози и
изплаща печалби за хазартна игра със залагания върху резултати от спортни състезания
„СПОРТ ТОТО 2” в следните пунктове:
1. гр. София, бул. „Ломско шосе“ № 79;
ІІ. Да се разреши на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” да закрие
приемането на залози и изплащне печалби за игра със залагания върху резултати от спортни
състезания „СПОРТ ТОТО 2” в следния пункт:
1. гр. София, ул. „Неофит Рилски“ № 31.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
3.2."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-822930.10.2014/ /вх. № 000030-8082-24.10.2014/
На 24.10.2014 г. с вх. № 000030-8082, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 3 и от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ДП „БЪЛГАРСКИ
СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които
ще се приемат залози и изплащат печалби за тото игра „ТОТО 2”, изразяваща се в откриване
на 9 /девет/ броя тото пункта.
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:

Стр. 71
Да се даде разрешение за извършване на промяна в издадения лиценз на ДП
„БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, със седалище и адрес на управление: гр. София,
район „Красно село”, ул. „Хайдушко изворче” № 28, ЕИК: 202766380, представлявано от
Белчо Бойчев Иванов – изпълнителен директор, за промяна в броя и адресите на пунктовете,
в които ще се приемат залози и изплащат печалби за тото игра „ТОТО 2”, както следва:
Да се разреши на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” да приема залози и
изплаща печалби за хазартна игра със залагания върху резултати от спортни състезания
„СПОРТ ТОТО 2” в следните пунктове:
1. гр. Варна, бул. „Васил Левски“, сп. „Базар Левски“, посока кв. „Чайка“;
2. гр. Русе, бул. „Цар Освободител“, автобусна спирка № 7 „Оборище“;
3. гр. Русе, бул. „Цар Освободител“, автобусна спирка № 4, бл. „Афродита“;
4. гр. Стара Загора, ул. „Отец Паисий“ източен тротоар между бл. „Цар Симеон
Велики“ и ул. „Ген. Гурко“;
5. гр. Варна, бул. „Чаталджа“, спирка РУМ „Бриз“, срещу „Пикадили Чаталджа“;
6. гр. Варна, бул. „Осми приморски полк“, спирка „Паметника“, посока Център;
7. гр. Варна, спирка „Дубровник“, посока „Осми приморски полк“;
8. гр. Разград, бул. „Априлско въстание“, от лявата страна на автобусна спирка
Център-север, срещу спортна зала „Лудогорец“;
9. гр. Разград, ъгъла на бул. „България“ и ул. „Иван Вазов“.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
3.3."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-8169-28.10.2014/ /вх. № 000030-792517.10.2014/
На 17.10.2014 г. с вх. № 000030-7925, 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 девет разновидности: „ЕВРОШАНС”, „ЛОТОДЖАКПОТ”,
„ЛОТОМАНИЯ”, „ШАНС”, „ПОКЕР ШАНС”, „БИНГО МИЛИОН“, „СУПЕР“, „ЛОТО“ И
„ЗОДИАК“, изразяваща се в закриване на 4 /четири/ броя и откриване на 6 /шест/ броя
пункта.
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 промяна 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, изразяваща се в промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще
се приемат залози и изплащат печалби за лото игра „ЛОТО ШАНС” с девет разновидности:
„ЕВРОШАНС”, „ЛОТОДЖАКПОТ”, „ЛОТОМАНИЯ”, „ШАНС”, „ПОКЕР ШАНС”, „БИНГО
МИЛИОН“, „СУПЕР“, „ЛОТО“ И „ЗОДИАК“, както следва:
I. Да се прекрати дейността на „ЕВРОБЕТ” ООД в следните пунктове:
1. гр. София, ул. „Крум Кюлявков“ № 15;
2. гр. София, Метростанция № 10 /“Жулио Кюри“/, помещение № 9;
3. гр. Лом, обл. Монтана, ул. „Цар Симеон“ № 99;
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4. гр. Пирдоп, Софийска област, ул. „Средна гора“ № 3.
II. Да се разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в следните
пунктове:
1. гр. София ул. "Черковна" № 38
2. гр. Варна ул. "Гаврил Кръстевич" №16, ет.1 и -1
3. гр. Варна бул. "Владислав Варненчик" № 38, сграда 6, ет. -1
4. с. Люляково, общ. Руен, обл. Бургас, ул. "Отец Паисий" № 5
5. гр. Момчилград, обл. Кърджали, ул. "Маказа" № 13 А
6. гр. София подлеза под кръстовището на бул. "България" и бул. "Гоце Делчев"
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
3.4."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-8235-30.10.2014/ /вх. № 000030-809924.10.2014/
На 24.10.2014 г. с вх. № 000030-8099, 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 девет разновидности: „ЕВРОШАНС”, „ЛОТОДЖАКПОТ”,
„ЛОТОМАНИЯ”, „ШАНС”, „ПОКЕР ШАНС”, „БИНГО МИЛИОН“, „СУПЕР“, „ЛОТО“ И
„ЗОДИАК“, изразяваща се в закриване на 2 /два/ броя букмейкърски пункта, откриване на 4
/четири/ броя букмейкърски пункта и промяна на адреса на 1 /един/ брой букмейкърски
пункт.
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
„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 девет разновидности:
„ЕВРОШАНС”, „ЛОТОДЖАКПОТ”, „ЛОТОМАНИЯ”, „ШАНС”, „ПОКЕР ШАНС”, „БИНГО
МИЛИОН“, „СУПЕР“, „ЛОТО“ И „ЗОДИАК“, както следва:
Да се прекрати дейността на „ЕВРОБЕТ” ООД в следните пунктове:
1. с. Манастирище, община Хайредин, област Враца, ул. „Червена армия“ № 9;
2. гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, Метростанция № 10 /Жулио
Кюри“/, помещение № 9;
Да се разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в следните
пунктове:
1. гр. Видин, община Видин, област Видин, ул. „Цар Александър II“ № 25;
2. гр. Луковит, община Луковит, област Ловеч, ул. „Христо Ботев“ № 15.
3. гр. Пордим, община Пордим, област Плевен, ул. „Цар Освободител“ № 3;
4. гр. Бургас, община Бургас, област Бургас, кв. „Долно Езерово“, ул.“Захари Зограф“
№ 75;
Да се промени адреса на „ЕВРОБЕТ” ООД в следния пункт:

Стр. 73
1. Стар адрес: гр. София, община Столична, област София град, ж.к. „Красна
поляна“, бул. „Горнобански“ № 31, бл. № 331, ет. 1.
2. Нов адрес: гр. София, община Столична, област София град, район „Красна поляна,
ж.к. „Красна поляна“ 3 ч., бл. 31.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
3.5."НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ" ООД, гр. София /изх. № 000030-8226-30.10.2014/ /вх. №
000030-8105-24.10.2014/
На 24.10.2014 г. с вх. № 000030-8105, 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 15 /петнадесет/ броя пунктове.
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
„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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

гр. Кърджали
гр. София
гр. София
гр. София
гр. София
гр. София
гр. София
гр. София
гр. София
гр. София
гр. Нови Пазар
гр. София
гр. Габрово
гр. Първомай

бул. „България, спирка на градски транспорт пред бл. № 3 на ОЦК
ж.к. „Красна поляна“ бул. „Вардар“, до бл. 132 А
бул.“Христофор Колумб“ № 56
Метростанция „Западен парк“ – Източен вестибюл
Метростанция „Жолио Кюри“, помещение № 3
Пазар пред бл. 58 Студентски град, павилион № 14.
пл. „Журналист“
ж.к. „Младост 1“, до бл. 66
ж.к. „Младост 2“, пред бл. 205
Бул. „Александър Стамболийски“ № 122
Ул. „Петър Берон“, идентификатор 52009.501.795
ул. „Мара Бунева“ № 34 Б
ул. „Неофит Рилски“ № 33
Област Благоевград, община Петрич, с. Първомай, ул. „Младост“ № 34 А
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15.

гр. София

ул. „Цар Симеон“ № 71

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
4. За залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета:
4.1."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-824030.10.2014/ /вх. № 000030-8079-24.10.2014/
На 24.10.2014 г. с вх. № 000030-8079, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
и от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН
ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се
приемат залози и изплащат печалби за игра със залагания върху резултати от спортни
състезания „СПОРТ ТОТО 1”, изразяваща се в откриване на 1 /един/ брой тото пункт и в
закриване на 1 /един/ брой тото пункт.
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 се даде разрешение за извършване на промяна в издадения лиценз на ДП
„БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, със седалище и адрес на управление: гр. София,
район „Красно село”, ул. „Хайдушко изворче” № 28, ЕИК: 202766380, представлявано от
Белчо Бойчев Иванов – изпълнителен директор, за промяна в броя и адресите на пунктовете,
в които ще се приемат залози и изплащат печалби за игра със залагания върху резултати от
спортни състезания „СПОРТ ТОТО 1”, както следва:
І. Да се разреши на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” да приема залози и
изплаща печалби за игра със залагания върху резултати от спортни състезания „СПОРТ
ТОТО 1” в следния пункт:
1. гр. София, бул. „Ломско шосе“ № 79;
ІІ. Да се разреши на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” да закрие
приемането на залози и изплащне печалби за игра със залагания върху резултати от спортни
състезания „СПОРТ ТОТО 1” в следния пункт:
1. гр. София, ул. „Неофит Рилски“ № 31.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
4.2."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-824130.10.2014/ /вх. № 000030-8081-24.10.2014/
На 24.10.2014 г. с вх. № 000030-8081, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
и от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН
ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се
приемат залози и изплащат печалби за игра със залагания върху резултати от спортни
състезания „СПОРТ ТОТО 1”, изразяваща се в откриване на 9 /девет/ броя тото пунктове.
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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 се даде разрешение за извършване на промяна в издадения лиценз на ДП
„БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, със седалище и адрес на управление: гр. София,
район „Красно село”, ул. „Хайдушко изворче” № 28, ЕИК: 202766380, представлявано от
Белчо Бойчев Иванов – изпълнителен директор, за промяна в броя и адресите на пунктовете,
в които ще се приемат залози и изплащат печалби за игра със залагания върху резултати от
спортни състезания „СПОРТ ТОТО 1”, както следва:
І. Да се разреши на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” да приема залози и
изплаща печалби за игра със залагания върху резултати от спортни състезания „СПОРТ
ТОТО 1” в следния пункт:
1. гр. Варна, бул. „Васил Левски“, сп. „Базар Левски“, посока кв. „Чайка“;
2. гр. Русе, бул. „Цар Освободител“, автобусна спирка № 7 „Оборище“;
3. гр. Русе, бул. „Цар Освободител“, автобусна спирка № 4, бл. „Афродита“;
4. гр. Стара Загора, ул. „Отец Паисий“ източен тротоар между бл. „Цар Симеон
Велики“ и ул. „Ген. Гурко“;
5. гр. Варна, бул. „Чаталджа“, спирка РУМ „Бриз“, срещу „Пикадили Чаталджа“;
6. гр. Варна, бул. „Осми приморски полк“, спирка „Паметника“, посока Център;
7. гр. Варна, спирка „Дубровник“, посока „Осми приморски полк“;
8. гр. Разград, бул. „Априлско въстание“, от лявата страна на автобусна спирка
Център-север, срещу спортна зала „Лудогорец“;
9. гр. Разград, ъгъла на бул. „България“ и ул. „Иван Вазов“.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
4.3."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-8171-28.10.2014/ /вх. № 000030-792717.10.2014/
На 17.10.2014 г. с вх. № 000030-7927, 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 игра със залагания върху резултати от спортни състезания „СПОРТ ШАНС”, изразяваща се
в закриване на 4 /четири/ броя и откриване на 6 /шест/ броя пункта.
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:
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Да бъде дадено разрешение за извършване на промяна 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, изразяваща се в промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще
се приемат залози и изплащат печалби за игра със залагания върху резултати от спортни
състезания „СПОРТ ШАНС” както следва:
I. Да се прекрати дейността на „ЕВРОБЕТ” ООД в следните пунктове:
1. гр. София, ул. „Крум Кюлявков“ № 15;
2. гр. София, Метростанция № 10 /“Жулио Кюри“/, помещение № 9;
3. гр. Лом, обл. Монтана, ул. „Цар Симеон“ № 99;
4. гр. Пирдоп, Софийска област, ул. „Средна гора“ № 3.
II. Да се разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в следните
пунктове:
1.
2.
3.
4.
5.

гр. София
гр. Варна
гр. Варна
с. Люляково, общ. Руен, обл. Бургас
гр. Момчилград, обл. Кърджали

6. гр. София

ул. "Черковна" № 38
ул. "Гаврил Кръстевич" №16, ет.1 и -1
бул. "Владислав Варненчик" № 38, сграда 6, ет. -1
ул. "Отец Паисий" № 5
ул. "Маказа" № 13 А
подлеза под кръстовището на бул. "България" и
бул. "Гоце Делчев"

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
4.4."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-8237-30.10.2014/ /вх. № 000030-810024.10.2014/
На 24.10.2014 г. с вх. № 000030-8100, 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 изразяваща се в закриване на 2 /два/ броя
букмейкърски пункта, откриване на 4 /четири/ броя букмейкърски пункта и промяна на
адреса на 1 /един/ брой букмейкърски пункт.
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
„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”.
Да се прекрати дейността на „ЕВРОБЕТ” ООД в следните пунктове:
1. с. Манастирище, община Хайредин, област Враца, ул. „Червена армия“ № 9;
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2. гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, Метростанция № 10 /Жулио
Кюри“/, помещение № 9;
Да се разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в следните
пунктове:
1. гр. Видин, община Видин, област Видин, ул. „Цар Александър II“ № 25;
2. гр. Луковит, община Луковит, област Ловеч, ул. „Христо Ботев“ № 15.
3. гр. Пордим, община Пордим, област Плевен, ул. „Цар Освободител“ № 3;
4. гр. Бургас, община Бургас, област Бургас, кв. „Долно Езерово“, ул.“Захари Зограф“
№ 75;
Да се промени адреса на „ЕВРОБЕТ” ООД в следния пункт:
1. Стар адрес: гр. София, община Столична, област София град, ж.к. „Красна поляна“,
бул. „Горнобански“ № 31, бл. № 331, ет. 1.
2. Нов адрес: гр. София, община Столична, област София град, район „Красна поляна“,
ж.к. „Красна поляна“ 3 ч., бл. 31.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
4.5."ЕВРОФУТБОЛ ООД", гр. София /изх. № 000030-8203-29.10.2014/ /вх. № 0000307763-15.10.2014/
На 15.10.2014 г. с вх. № 000030-7763, 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 8 /осем/ броя и откриване на 7 /седем/ броя пункта.
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
„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. София, общ. Изгрев, I-ва метростанция, кв. 23 А, м. „Изток-Изток част I
и част II“;
2. гр. Ихтиман, София област, ул. „Стипон“ № 5;
3. гр. Куклен, област Пловдив, ул. „Александър Стамболийски“ № 74;
4. гр. Лом, област Монтана, ул. „Цар Симеон“ № 99;
5. гр. Пловдив, ж.к. „Тракия“, бл. 190, вх. Г, ет. 1;
6. гр. София, общ. Изгрев, ул. „Крум Кюлявков“ № 15;
7. гр. Пловдив, ул. „Зорница“ № 7;
8. гр. Пловдив, ул. „Копривките“ № 2.
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ІІ. Да се разреши на „ЕВРОФУТБОЛ” ООД да приема залози и изплаща печалби в
следните пунктове:
1. с. Буковлък, община Плевен, област Плевен, ул. „Патриарх Евтимий“ № 2;
2. гр. Койнаре, община Червен бряг, област Плевен, ул. „Христо Ботев“ № 4;
3. гр. Луковит, област Ловеч, ул. „Христо Ботев“ № 15;
4. с. Люляково, община Руен, област Бургас, ул. „Отец Паисий“ № 5;
5. гр. Пловдив, ж.к. „Тракия“, ул. „Васил Атанасов” № 10;
6. гр. Пордим, област Плевен, ул. „Цар Освободител” № 3;
7. гр. София, община Триадица, ул. „Балша“, блок 38.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
5. За залагания върху случайни събития:
5.1."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-8170-28.10.2014/ /вх. № 000030-792617.10.2014/
На 17.10.2014 г. с вх. № 000030-7926, 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 игра със залагания върху случайни събития „МЕДЖИК ШАНС”, изразяваща се в закриване
на 4 /четири/ броя и откриване на 6 /шест/ броя пункта.
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 промяна 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, изразяваща се в промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще
се приемат залози и изплащат печалби за игра със залагания върху случайни събития
„МЕДЖИК ШАНС”, както следва:
ІІ. Да се прекрати дейността на „ЕВРОБЕТ” ООД в следните пунктове:
1. гр. София, ул. „Крум Кюлявков“ № 15;
2. гр. София, Метростанция № 10 /“Жулио Кюри“/, помещение № 9;
3. гр. Лом, обл. Монтана, ул. „Цар Симеон“ № 99;
4. гр. Пирдоп, Софийска област, ул. „Средна гора“ № 3.
III. Да се разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в
следните пунктове:
1.
2.
3.
4.
5.

гр. София
гр. Варна
гр. Варна
с. Люляково, общ. Руен, обл. Бургас
гр. Момчилград, обл. Кърджали

6. гр. София

ул. "Черковна" № 38
ул. "Гаврил Кръстевич" №16, ет.1 и -1
бул. "Владислав Варненчик" № 38, сграда 6, ет. -1
ул. "Отец Паисий" № 5
ул. "Маказа" № 13 А
подлеза под кръстовището на бул. "България" и
бул. "Гоце Делчев"
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Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
5.2."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-8236-30.10.2014/ /вх. № 000030-810124.10.2014/
На 24.10.2014 г. с вх. № 000030-8101, 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 2 /два/ броя букмейкърски пункта,
откриване на 4 /четири/ броя букмейкърски пункта и промяна на адреса на 1 /един/ брой
букмейкърски пункт.
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
„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”.
Да се прекрати дейността на „ЕВРОБЕТ” ООД в следните пунктове:
1. с. Манастирище, община Хайредин, област Враца, ул. „Червена армия“ № 9;
2. гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, Метростанция № 10 /Жулио
Кюри“/, помещение № 9;
Да се разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в следните
пунктове:
1. гр. Видин, община Видин, област Видин, ул. „Цар Александър II“ № 25;
2. гр. Луковит, община Луковит, област Ловеч, ул. „Христо Ботев“ № 15.
3. гр. Пордим, община Пордим, област Плевен, ул. „Цар Освободител“ № 3;
4. гр. Бургас, община Бургас, област Бургас, кв. „Долно Езерово“, ул.“Захари Зограф
№ 75;
Да се промени адреса на „ЕВРОБЕТ” ООД в следния пункт:
1. Стар адрес: гр. София, община Столична, област София град, ж.к. „Красна поляна“,
бул. „Горнобански“ № 31, бл. № 331, ет. 1.
2. Нов адрес: гр. София, община Столична, област София град, район „Красна поляна“,
ж.к. „Красна поляна“ 3 ч., бл. 31.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
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По раздел десети. 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:
1. За игри с игрални автомати:
1.1 "ПАЛМС ПЕТРИЧ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-8163-28.10.2014/ /вх. №
000030-7928-17.10.2014/
На 17.10.2014 г. с вх. № 000030-7928, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПАЛМС ПЕТРИЧ” ЕООД, гр.
София, за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. София, р-н „Сердика“, бул. „Кн. Мария Луиза“
№ 102, м. „Предгаров площад“.
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 „ПАЛМС ПЕТРИЧ” ЕООД със седалище и адрес
на управление: гр. София, р-н „Илинден“, кв. „Захарна фабрика”, ул. „Кукуш“ № 7, ЕИК:
200876376, представлявано от Ивайло Георгиев Иванов - управител, за игрална зала с адрес:
гр. София, р-н „Сердика“, бул. „Кн. Мария Луиза“ № 102, м. „Предгаров площад“.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.2 "БРАТЯ МАТЕВИ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-8162-28.10.2014/ /вх. № 0000307942-20.10.2014/
На 20.10.2014 г. с вх. № 000030-7942 в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1 от
Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БРАТЯ МАТЕВИ” ЕООД, гр. София,
за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрална
зала с адрес: гр. София, ж.к. „Дианабад“, бул. „Никола Габровски” № 61 /по Удостоверение за
издаден лиценз № 000030-7959/21.10.2014 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 „БРАТЯ МАТЕВИ” ЕООД със седалище и адрес
на управление: гр. София, р-н „Триадица”, бул. „Витоша” № 133, ЕИК: 130369794,
представлявано от Матей Яворов Матев – управител, Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати за обект 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 - 5
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За - 5
Против - няма.
1.3 "БРАТЯ МАТЕВИ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-8161-28.10.2014/ /вх. № 0000307943-20.10.2014/
На 20.10.2014 г. с вх. № 000030-7943 в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1 от
Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БРАТЯ МАТЕВИ” 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 1А“, бл. 502 до вх. В /по Удостоверение за издаден
лиценз № 000030-5746/28.07.2014 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 „БРАТЯ МАТЕВИ” ЕООД със седалище и адрес
на управление: гр. София, р-н „Триадица”, бул. „Витоша” № 133, ЕИК: 130369794,
представлявано от Матей Яворов Матев – управител, Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати за обект с адрес: гр. София, ж.к. „Младост
1А“, бл. 502 до вх. В.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.4 "БРАТЯ МАТЕВИ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-8160-28.10.2014/ /вх. № 0000307944-20.10.2014/
На 20.10.2014 г. с вх. № 000030-7944 в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1 от
Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БРАТЯ МАТЕВИ” ЕООД, гр. София,
за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрална
зала с адрес: гр. София, ж.к. „Дружба“, УПИ II-1109, 1216 от кв. 46 /по Удостоверение за
издаден лиценз № 000030-4213/12.06.2014 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 „БРАТЯ МАТЕВИ” ЕООД със седалище и адрес
на управление: гр. София, р-н „Триадица”, бул. „Витоша” № 133, ЕИК: 130369794,
представлявано от Матей Яворов Матев – управител, Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати за обект с адрес: гр. София,
ж.к. „Дружба“, УПИ II-1109, 1216 от кв. 46.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
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За - 5
Против - няма.
По раздел единадесети. Докладни записки:
1. Докладна записка с изх. № 000030-8328 от 30.10.2014 г.
На 31.07.2014 г. с вх. № 000030-6027, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ХИЛСАЙД (НЮ МЕДИЯ
МАЛТА)“ ЛИМИТИД, Малта, за издаване на лиценз за организиране онлайн на хазартни
игри в игрално казино за срок от 10 /десет/ години. Интернет сайт, чрез който ще се извършва
участието в хазартните игри: www.bet365.com.
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 с изх. № 0000306298/14.08.2014 г. бе изискано представянето на допълнителни документи.
На 19.09.2014 г. с писмо вх. № 000030-7069, 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 предоставяне им.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 5, изр. 2 от Закона за хазарта,
Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Продължава с 30 (тридесет) дни срокът за предоставяне на необходимите документи
по писмено искане от „ХИЛСАЙД (НЮ МЕДИЯ МАЛТА)“ ЛИМИТИД, Малта, за издаване
на лиценз за организиране онлайн на хазартни игри в игрално казино за срок от 10 /десет/
години. Интернет сайт, чрез който ще се извършва участието в хазартните игри:
www.bet365.com.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2. Докладна записка с изх. № 000030-8329 от 30.10.2014 г.
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 след като е разгледала представените от
искателя документи, Държавната комисия по хазарта е преценила, че има неизяснени
обстоятелствата по чл. 5, ал. 1, т. 7 от ЗХ. Във връзка с това Комисията е отложила
произнасянето по писмено искане с вх. № 000030-6932/16.09.2014г. до изясняване на
горепосочените обстоятелствата.
На проведеното на 31.10.2014 г. заседание с Докладна записка от 30.10.2014 г.
председателя на Държавната комисия по хазарта докладва на членовете за направена
допълнителна проверка на представени от искателя документи. След извършената проверка и
проучване на документите ДКХ установи, че са изяснени обстоятелствата във връзка с чл. 5,
ал. 1, т. 7 от ЗХ.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 2 от
Закона за хазарта, Държавната комисия по хазарта

Стр. 83
РЕШИ:
Издава 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 - 5
За - 5
Против - няма.
По раздел дванадесети. Разни.
Председател на ДКХ:
/Огнемир Митев/

Секретар-протоколчик:
/Виолета Христова/

