РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВОНАФИНАНСИТЕ
ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА
ПРОТОКОЛ
№ 000030-9518
Гр. София, 28.11.2014 г.
Днес, 28 ноември 2014 г. се проведе заседание на Държавната комисия по хазарта
(ДКХ) с участието на г-н Огнемир Митев – председател, г-жа Маргарита Контантинова Златанова, г-н Тодор Керанов и г-н Явор Колев – членове.
На заседанието присъства г-н Григор Господинов – директор на дирекция
„ЛИКОИСА” в ДКХ.
Заседанието се проведе при наличието на предвидения в закона кворум при следния
ДНЕВЕН РЕД:
Раздел първи. Определяне на интернет страници, чрез които се организират хазартни
игри от лица, които не са получили лиценз по Закона за хазарта /изх. №
1269/25.11.2014г./
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 предложение до ДКХ за откриване на процедура по чл. 85,
ал. 1, т. 1 и т. 9 от Закона за хазарта за временно отнемане на лиценз:
1. Игри с игрални автомати:
1.1.„ГРАНД 12“ ЕООД /изх. № 1275-26.11.2014/
Раздел четвърти. Разглеждане на писмени искания за промени в обстоятелства, вписани
в издаден лиценз:
1. Игри в игрално казино:
1.1."ИНТКО ИНТЕРНЕШЪНЪЛ КАЗИНО КЛУБ" ЕАД, гр. София /изх. № 000030-936227.11.2014/ /вх. № 000030-9296-26.11.2014/
Раздел пети. Разглеждане на писмени искания за продължаване срока на действие на
издадени лицензи по чл. 36, ал. 1 от Закона за хазарта:
1. Игри с игрални автомати:
1.1."БАРГЕЙМ" АД, гр. София /изх. № 000030-9357-27.11.2014/ /вх. № 000030-863707.11.2014/
Раздел шести. Разглеждане на писмени искания за издаване на лиценз за нов обект:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."ГЕЙМИНГ ПЛАНЕТ ЕНТЪРТЕЙМЪНТ ЕАД" ЕАД, гр. София /изх. № 000030-936427.11.2014/ /вх. № 000030-8804-14.11.2014/
Раздел седми. Разглеждане на писмени искания за издаване на лиценз за внос,
разпространение и сервиз на игрално оборудване:
1.1."КАЗИНО РЕШЕНИЯ" ООД, гр. София /изх. № 000030-9373-27.11.2014/ /вх. № 0000308756-13.11.2014/
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Раздел осми. Разглеждане на писмени искания за извършване на промени в
Удостоверение за издаден лиценз:
1. Игри в игрално казино:
1.1."СИТИ КАЗИНО ГРУП" ООД, гр. София /изх. № 000030-9226-26.11.2014/ /вх. № 0000308868-19.11.2014/
1.2."ИНТКО ИНТЕРНЕШЪНЪЛ КАЗИНО КЛУБ" ЕАД, гр. София /изх. № 000030-936327.11.2014/ /вх. № 000030-9297-26.11.2014/
1.3."АНГЛО - БОЛКАН" ООД, гр. София /изх. № 000030-9370-27.11.2014/ /вх. № 0000309320-27.11.2014/
1.4."АКТИВ-БГ" АД, гр. София /изх. № 000030-9377-27.11.2014/ /вх. № 000030-913924.11.2014/
1.5."ЕНТЕРТЕЙМАНТ" АД, гр. Пловдив /изх. № 000030-9379-27.11.2014/ /вх. № 0000309281-26.11.2014/
1.6."ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД" ЕАД, гр. Свиленград /изх. № 000030-9381-27.11.2014/ /вх. №
000030-8922-20.11.2014/
2. За игри с игрални автомати:
2.1 "ХАСКОВО-М" ООД, гр. София /изх. № 000030-9229-26.11.2014/ /вх. № 000030-882017.11.2014/
2.2 "ЕКС ПИ ЕЛ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-9228-26.11.2014/ /вх. № 000030-890620.11.2014/
2.3 "ЕКС ПИ ЕЛ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-9225-26.11.2014/ /вх. № 000030-890920.11.2014/
2.4 "РАДКА МОСКОВА" ЕООД, гр. Самоков /изх. № 000030-9227-26.11.2014/ /вх. №
000030-8822-17.11.2014/
2.5 "РАДКА МОСКОВА" ЕООД, гр. Самоков /изх. № 000030-9344-27.11.2014/ /вх. №
000030-9107-21.11.2014/
2.6 "РАДКА МОСКОВА" ЕООД, гр. Самоков /изх. № 000030-9345-27.11.2014/ /вх. №
000030-9109-21.11.2014/
2.7 "РАДКА МОСКОВА" ЕООД, гр. Самоков /изх. № 000030-9346-27.11.2014/ /вх. №
000030-9111-21.11.2014/
2.8 "РАДКА МОСКОВА" ЕООД, гр. Самоков /изх. № 000030-9347-27.11.2014/ /вх. №
000030-9115-21.11.2014/
2.9 "ЕЛИТ 8" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-9231-26.11.2014/ /вх. № 000030-882718.11.2014/
2.10."Е.Г.-ДИМИТРОВГРАД" ООД, гр. София /изх. № 000030-9232-26.11.2014/ /вх. №
000030-8821-17.11.2014/
2.11."Е.Г.-КЪРДЖАЛИ" ООД, гр. София /изх. № 000030-9234-26.11.2014/ /вх. № 0000308818-17.11.2014/
2.12."Е.Г.-КЪРДЖАЛИ" ООД, гр. София /изх. № 000030-9233-26.11.2014/ /вх. № 0000308819-17.11.2014/
2.13."БЕЛАДЖИО ГЕЙМИНГ" ООД, гр. София /изх. № 000030-9230-26.11.2014/ /вх. №
000030-8834-18.11.2014/
2.14."БУЛ ГЕЙМ ВАЛИ" ЕООД, гр. Ботевград /изх. № 000030-9247-26.11.2014/ /вх. №
000030-8829-18.11.2014/
2.15."СИТ-33" ООД, гр. София /изх. № 000030-9246-26.11.2014/ /вх. № 000030-888819.11.2014/
2.16."Е.Г.-БАНСКО" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-9243-26.11.2014/ /вх. № 000030-889019.11.2014/
2.17."СИКС ГРУП - 09" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-9245-26.11.2014/ /вх. № 0000308887-19.11.2014/
2.18."СИКС ГРУП - 09" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-9244-26.11.2014/ /вх. № 0000308889-19.11.2014/
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2.19."ВИЛОКС ГРУП " ЕООД, гр. София /изх. № 000030-9290-26.11.2014/ /вх. № 0000308812-17.11.2014/
2.20."ВИЛОКС ГРУП" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-9289-26.11.2014/ /вх. № 0000308813-17.11.2014/
2.21."ВИЛОКС ГРУП" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-9288-26.11.2014/ /вх. № 0000308814-17.11.2014/
2.22."ВИЛОКС ГРУП" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-9287-26.11.2014/ /вх. № 0000308815-17.11.2014/
2.23."ВИЛОКС ГРУП" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-9286-26.11.2014/ /вх. № 0000308816-17.11.2014/
2.24."ВИЛОКС ГРУП" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-9285-26.11.2014/ /вх. № 0000308817-17.11.2014/
2.25."ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН" АД, гр. София /изх. № 000030-9293-26.11.2014/ /вх. №
000030-8836-18.11.2014/
2.26."ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН" АД, гр. София /изх. № 000030-9282-26.11.2014/ /вх. №
000030-8838-18.11.2014/
2.27."БАРГЕЙМ" АД, гр. София /изх. № 000030-9283-26.11.2014/ /вх. № 000030-883718.11.2014/
2.28."ПОЛИНА ЯНАКИЕВА- ДАРИ" ЕТ, гр. Петрич /изх. № 000030-9317-27.11.2014/ /вх. №
000030-8924-20.11.2014/
2.29."БЕЛФАСТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-9315-27.11.2014/ /вх. № 000030-891620.11.2014/
2.30"СИТИ КАЗИНО ГРУП" ООД, гр. София /изх. № 000030-9316-27.11.2014/ /вх. № 0000308917-20.11.2014/
2.31."СИЛА-2" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-9321-27.11.2014/ /вх. № 000030-912224.11.2014/
2.32."ФЕНИКС ГОЛД" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-9323-27.11.2014/ /вх. № 0000309124-24.11.2014/
2.33."ЖОКЕР-1999" ООД, гр. Сливен /изх. № 000030-9324-27.11.2014/ /вх. № 000030-911621.11.2014/
2.34."НЮ ВИЖЪН" ООД, гр. Димитровград /изх. № 000030-9340-27.11.2014/ /вх. № 0000308970-21.11.2014/
2.35."ГЕЙМЪР-2001" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-9384-27.11.2014/ /вх. № 000030-891820.11.2014/
2.36."ГЕЙМЪР-2001" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-9338-27.11.2014/ /вх. № 000030-891920.11.2014/
2.37."ГЕЙМЪР-2001" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-9339-27.11.2014/ /вх. № 000030-892020.11.2014/
2.38."БРАТЯ МАТЕВИ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-9341-27.11.2014/ /вх. № 0000308670-11.11.2014/
2.39."БРАТЯ МАТЕВИ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-9342-27.11.2014/ /вх. № 0000308671-11.11.2014/
2.40."НАЦИОНАЛ ГРУП" ООД, гр. София /изх. № 000030-9343-27.11.2014/ /вх. № 0000308931-20.11.2014/
2.41."БЛЕК ЛЕЙБЪЛ КАЗИНО" ООД, гр. София /изх. № 000030-9312-27.11.2014/ /вх. №
000030-9135-24.11.2014/
2.42."ТОТАЛ ПАРТНЪРС" ЕООД, гр. Враца/изх. № 000030-9313-27.11.2014/ /вх. № 0000309191-25.11.2014/
2.43."ВИСАБОН 2009" ООД, гр. София /изх. № 000030-9314-27.11.2014/ /вх. № 000030-919425.11.2014/
2.44."ТИ-ВИ-67" ООД, гр. Ботевград /изх. № 000030-9318-27.11.2014/ /вх. № 000030-882317.11.2014/
2.45."ОЛИМП 09" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-9358-27.11.2014/ /вх. № 000030-883118.11.2014/
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2.46."ОЛИМП 09" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-9354-27.11.2014/ /вх. № 000030-883218.11.2014/
2.47."КАЗИНО ЦЕНТРАЛ" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-9356-27.11.2014/ /вх. № 0000308833-18.11.2014/
2.48."КАЗИНО ПЕРЛА-3" ООД, гр. София /изх. № 000030-9349-27.11.2014/ /вх. № 0000309092-21.11.2014/
2.49."ГЕЙМ-4" АД, гр. София /изх. № 000030-9348-27.11.2014/ /вх. № 000030-886519.11.2014/
2.50."ПОЛО 11" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-9371-27.11.2014/ /вх. № 000030-912524.11.2014/
2.51."ПЕТЪР РАШКОВ" ЕТ, гр. София /изх. № 000030-9374-27.11.2014/ /вх. № 000030-913424.11.2014/
2.52."УИН БЕТ- 3" ООД, гр. София /изх. № 000030-9376-27.11.2014/ /вх. № 000030-909021.11.2014/
2.53."УИН БЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-9378-27.11.2014/ /вх. № 000030-909321.11.2014/
2.54."КОРА" ЕООД, гр. Хасково /изх. № 000030-9365-27.11.2014/ /вх. № 000030-898521.11.2014/
2.55."МИЛИОН КАЗИНО" ООД, гр. София /изх. № 000030-9366-27.11.2014/ /вх. № 0000309095-21.11.2014/
2.56."КЕШ ИНВЕСТ ГРУП" ООД, гр. Димитровград /изх. № 000030-9367-27.11.2014/ /вх. №
000030-8984-21.11.2014/
2.57."УИН БЕТ-2" ООД, гр. София /изх. № 000030-9380-27.11.2014/ /вх. № 000030-893220.11.2014/
2.58."ЕВРО КАЗИНО ГРУП" ООД, гр. София /изх. № 000030-9382-27.11.2014/ /вх. № 0000309147-25.11.2014/
2.59."КАЗИНО МИРАЖ" ООД, гр. София /изх. № 000030-9388-27.11.2014/ /вх. № 0000309094-21.11.2014/
3. За тото и лото игри:
3.1."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-933727.11.2014/ /вх. № 000030-8937-21.11.2014/
3.2."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-9350-27.11.2014/ /вх. № 000030-909921.11.2014/
3.3."НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ" ООД, гр. София /изх. № 000030-9353-27.11.2014/ /вх. №
000030-9117-21.11.2014/
4. За залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета:
4.1."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-928426.11.2014/ /вх. № 000030-8936-21.11.2014/
4.2."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-9351-27.11.2014/ /вх. № 000030-909721.11.2014/
4.3."ЕВРОФУТБОЛ" ООД, гр. София /изх. № 000030-9355-27.11.2014/ /вх. № 000030-883518.11.2014/
5. За онлайн залагания в игрално казино:
5.1."EUROFOOTBALL" LTD, Малта /изх. № 000030-9387-27.11.2014/ /вх. № 000030-891520.11.2014/
6. За залагания върху случайни събития:
6.1."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-9352-27.11.2014/ /вх. № 000030-909621.11.2014/
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Раздел девети. Разглеждане на писмени искания за утвърждаване на представени от
организаторите на хазартни игри правила по чл. 22, ал. 1, т. 4 – 7 и удостоверителни
знаци по чл. 22, ал. 1, т. 9 от Закона за хазарта:
1. Лото игри:
1.1."НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ" ООД, гр. София /изх. № 000030-9383-27.11.2014/ /вх. №
000030-9295-26.11.2014/
Раздел десети. Поправка на очевидна фактическа грешка:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."ФАРТ-МР-ФЕДОР ПАВЛОВ" ЕТ, гр. Тетевен /изх. № 000030-9291-26.11.2014/ /вх. №
000030-8913-20.11.2014/
1.2."МИЛЕНИУМ-МВ" ЕООД, гр. Димитровград /изх. № 000030-9359-27.11.2014/ /вх. №
000030-9123-24.11.2014/
Раздел единадесети. Докладни записки:
1. Докладна записка с изх. № 000030-9368 от 27.11.2014 г.
2. Докладна записка с изх. № 000030-9389 от 27.11.2014 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. №
1269/25.11.2014 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:
https://www.europalace.com/
https://www.betus.com.pa/
https://www.anonibet.com/
http://www.crystalbet.com/
https://www.playlottery.com/
https://www.worldlotteryclub.com/
www.lottorace.com
http://www.betmclean.com/
http://www.camasino.com/
https://www.slotser.com/
Услугите, които се предоставят посредством посочените по-горе интернет страници са
осъществяване на онлайн залози. За всеки един регистрирал се участник, интернет страниците
следва да визуализират и приемат информация по регистрация, залог, печалби и услуги за
помощ и др. Информацията се обосновава на посочената в „Условия и Правила” на интернет
страниците информация без да бъде проверявана пълната функционалност на хазартни игри.
Всички интернет страници имат издаден лиценз за организиране на хазартни игри от
чужди държави и същите са посочени в проект на „Списък на интернет страници, чрез които
се организират хазартни игри от лица, които не са получили лиценз по Закона за хазарта”
(Обн., ДВ, бр. 26 от 2012 г., 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
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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:
https://www.europalace.com/
https://www.betus.com.pa/
https://www.anonibet.com/
http://www.crystalbet.com/
https://www.playlottery.com/
https://www.worldlotteryclub.com/
www.lottorace.com
http://www.betmclean.com/
http://www.camasino.com/
https://www.slotser.com/
IIІ. На основание чл. 22, ал. 1, т. 14 от Закона за хазарта разпорежда да се
преустанови нарушението на чл. 3, ал. 1 от Закона за хазарта, а именно да се
преустанови организирането на хазартни игри чрез посочените 10 /десет/ интернет
страници и чрез техните поддомейни, които са достъпни и/или активни от територията
на Република България.
ІV. Възлага на администрацията на ДКХ да публикува актуализирания списък по
чл. 22, ал. 1, т. 14 от Закона за хазарта на интернет страницата на комисията в
законоустановения срок, както и периодично да докладва за резултатите от текущото
проучване на интернет страници, чрез които се организират хазартни игри от лица,
които не са получили лиценз по Закона за хазарта, с оглед неговото поддържане и
обновяване.
V. На основание чл. 87 от Закона за хазарта решението подлежи на незабавно
изпълнение независимо дали е обжалвано. Обжалването му не спира изпълнението.

Стр. 7
Гласували - 4
За - 4
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.„БУЛГЕЙМ СЕРВИЗ“ ЕООД, гр. София /изх. № 000030-9333-27.11.2014 г./, /вх. № И000030-8883-19.11.2014г./
На 19.11.2014 г. с вх. № 000030-8883 е подадено писмено заявление от „БУЛГЕЙМ
СЕРВИЗ” 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 представения от „БУЛГЕЙМ СЕРВИЗ” ЕООД със седалище и адрес на
управление: област София (столица), община Столична, гр. София 1151, район Панчарево, м.
Враня-Лозен- Триъгълника, ул. "Марица" No 4, ЕИК: 106565049, представлявано от Първан
Иванов Първанов– управител, 1 /един/ брой тип игрално оборудване, което може да се
експлоатира в страната, както следва:
1. ИГРАЛЕН АВТОМАТ:
№ по
ред
1.

Наименование
Тип
Протокол от изпитване №

VP 1068

IGT
ИА-2435 от 17.11.2014 г.
IGT /
Производител / номер на
№ И-2582/26.05.2014 г. за „АЙ ДЖИ ТИ ЕМЕА”
удостоверение
Б.В., Холандия
„БУЛГЕЙМ СЕРВИЗ” ЕООД /
Заявител / номер на
№ И-926/20.06.2011 г. за внос, разпространение на
удостоверение
игрално оборудване
Производствен (сериен) номер 2182038
2014 г.
Година на производство
Видео слот:
Вид на играта
1. Takes the Cake!;
2. Golden Goddess – 10 lines или Golden Goddess
– 40 lines;
3. Night of the Wolf - 9 lines или Night of the Wolf
– 30 lines;
4. The Swordsman – 50 lines.

Стр. 8
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.„БУЛГЕЙМ СЕРВИЗ“ ЕООД, гр. София /изх. № 000030-9335-27.11.2014 г./,/вх. № И000030-8884-19.11.2014г./
На 19.11.2014 г. с вх. № 000030-8884 е подадено писмено заявление от „БУЛГЕЙМ
СЕРВИЗ” 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 представения от „БУЛГЕЙМ СЕРВИЗ” ЕООД със седалище и адрес на
управление: област София (столица), община Столична, гр. София 1151, район Панчарево, м.
Враня-Лозен- Триъгълника, ул. "Марица" No 4, ЕИК: 106565049, представлявано от Първан
Иванов Първанов– управител, 1 /един/ брой тип игрално оборудване, което може да се
експлоатира в страната, както следва:
1. ИГРАЛЕН АВТОМАТ:
№ по
ред
1.

Наименование

VP 1009

Тип
Протокол от изпитване №

IGT
ИА-2434 от 17.11.2014 г.
IGT /
№ И-2582/26.05.2014 г. за „АЙ ДЖИ ТИ ЕМЕА” Б.В.,
Холандия
„БУЛГЕЙМ СЕРВИЗ” ЕООД /
№ И-926/20.06.2011 г. за внос, разпространение на
игрално оборудване

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

Гласували - 4
За - 4
Против - няма.

2192310
2014 г.
Видео слот:
1. Cats ‘n’ Dogs;
2. Shadow of the Panther – 9 lines или Shadow of the
Panther – 30 lines;
3. Island Eyes – 15 lines или Island Eyes – 40 lines;
4. Tango de Oro – 15 lines или Tango de Oro – 40 lines.

Стр. 9
3.„БУЛГЕЙМ СЕРВИЗ“ ЕООД, гр. София /изх. № 000030-9328-27.11.2014 г./,/вх. № И000030-8885-19.11.2014г./
На 19.11.2014 г. с вх. № 000030-8885 е подадено писмено заявление от „БУЛГЕЙМ
СЕРВИЗ” 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 представения от „БУЛГЕЙМ СЕРВИЗ” ЕООД със седалище и адрес на
управление: област София (столица), община Столична, гр. София 1151, район Панчарево, м.
Враня-Лозен- Триъгълника, ул. "Марица" No 4, ЕИК: 106565049, представлявано от Първан
Иванов Първанов– управител, 1 /един/ брой тип игрално оборудване, което може да се
експлоатира в страната, както следва:
1. ИГРАЛЕН АВТОМАТ:
№ по
ред
1.

Наименование

VP 1070

Тип
Протокол от изпитване №

IGT
ИА-2437 от 18.11.2014 г.
IGT /
№ И-2582/26.05.2014 г. за „АЙ ДЖИ ТИ ЕМЕА” Б.В.,
Холандия
„БУЛГЕЙМ СЕРВИЗ” ЕООД /
№ И-926/20.06.2011 г. за внос, разпространение на
игрално оборудване

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

2192309
2014 г.
Видео слот:
1. Pan Pan;
2. Prowling Panther;
3. West Journey Treasure Hunt – 40 lines;
4. Dangerous Beauty 2– 40 lines.

Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
4.„БУЛГЕЙМ СЕРВИЗ“ ЕООД, гр. София /изх. № 000030-9327-27.11.2014 г./,/вх. № И000030-8886-19.11.2014г./
На 19.11.2014 г. с вх. № 000030-8886 е подадено писмено заявление от „БУЛГЕЙМ
СЕРВИЗ” ЕООД за утвърждаване на типове игрално оборудване по чл. 22, ал. 1, т. 8 от

Стр. 10
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 представения от „БУЛГЕЙМ СЕРВИЗ” ЕООД със седалище и адрес на
управление: област София (столица), община Столична, гр. София 1151, район Панчарево,
м. Враня-Лозен- Триъгълника, ул. "Марица" No 4, ЕИК: 106565049, представлявано от
Първан Иванов Първанов– управител, 1 /един/ брой тип игрално оборудване, което може да
се експлоатира в страната, както следва:
1. ИГРАЛЕН АВТОМАТ:
№ по
ред
1.

Наименование

VP 1089

Тип
Протокол от изпитване №

IGT
ИА-2438 от 18.11.2014 г.
IGT /
Производител / номер на
№ И-2582/26.05.2014 г. за „АЙ ДЖИ ТИ ЕМЕА”
удостоверение
Б.В., Холандия
„БУЛГЕЙМ СЕРВИЗ” ЕООД /
Заявител / номер на
№ И-926/20.06.2011 г. за внос, разпространение на
удостоверение
игрално оборудване
Производствен (сериен) номер 2182032
2014 г.
Година на производство
Видео слот:
Вид на играта
1. Candy Bars;
2. Huevocartoon;
3. El Gran Festival;
4. Lucky Larry’s Lobstermania 2.

Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
5.„ДЖИ. ПИ. ЕЛ“ ЕООД, гр. София /изх. № 000030-9330-27.11.2014 г./,/вх. № И-0000308649-10.11.2014г./
На 10.11.2014 г. с вх. № 000030-8649 е подадено писмено заявление от „ДЖИ. ПИ.
ЕЛ” ЕООД за утвърждаване на типове на игрално оборудване по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за
хазарта (ЗХ), в съответствие с чл. 13 от Наредбата за реда и начина за включване на
лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта, за изискванията за
изпитване на игрално оборудване и игрален софтуер и за реда за извършване на проверки
(Наредбата).

Стр. 11
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 представения от „ДЖИ.ПИ.ЕЛ” ЕООД със седалище и адрес на
управление: област София, община Столична гр. София, район „Триадица”,
ж.к. „Стрелбище”, ул. „Котленски проход” № 100, вх. Б, ет. 7, ап. 48, ЕИК: 121810115,
представлявано от Любомир Петров Петков–Пашов – управител, 1 /един/ брой тип игрално
оборудване, който може да се експлоатира в страната, както следва:
1. ИГРАЛEН АВТОМАТ:
№ по
ред

Наименование

WMS

Тип
Протокол от изпитване №
Производител
1.

The Cheshire Cat
ИА-2410 от 08.10.2014 г.
WMS Gaming Inc.
„ДЖИ.ПИ.ЕЛ” ЕООД
Заявител / номер на
№ И-1866/02.08.2013 г. за внос, разпространение и
удостоверение
сервиз на игрално оборудване
Производствен (сериен) номер W2303823 – за тип BBxD2
2013 г.
Година на производство
Видео слот:
Вид на играта
1. The Cheshire Cat.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.

6.„ДЖИ. ПИ. ЕЛ“ ЕООД, гр. София /изх. № 000030-9329-27.11.2014 г./,/вх. № И-0000308650-10.11.2014г./
На 10.11.2014 г. с вх. № 000030-8650 е подадено писмено заявление от „ДЖИ. ПИ.
ЕЛ” ЕООД за утвърждаване на типове на игрално оборудване по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за
хазарта (ЗХ), в съответствие с чл. 13 от Наредбата за реда и начина за включване на
лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта, за изискванията за
изпитване на игрално оборудване и игрален софтуер и за реда за извършване на проверки
(Наредбата).
В изпълнение на задълженията по чл. 14, ал. 1 от Наредбата и във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 8 от ЗХ, се разгледа заявлението и се извърши проучване на приложените към него
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършеното проучване в законоустановения срок на подадените документи се
установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 8 от
Закона за хазарта Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Утвърждава представения от „ДЖИ.ПИ.ЕЛ” ЕООД със седалище и адрес на
управление: област София, община Столична гр. София, район „Триадица”,
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ж.к. „Стрелбище”, ул. „Котленски проход” № 100, вх. Б, ет. 7, ап. 48, ЕИК: 121810115,
представлявано от Любомир Петров Петков–Пашов – управител, 1 /един/ брой тип игрално
оборудване, който може да се експлоатира в страната, както следва:
1. ИГРАЛEН АВТОМАТ:
№ по
ред

Наименование

WMS

Тип
Протокол от изпитване №
Производител

Dancing in Rio
ИА-2411 от 08.10.2014 г.
WMS Gaming Inc.
„ДЖИ.ПИ.ЕЛ” ЕООД
№ И-1866/02.08.2013 г. за внос, разпространение и
сервиз на игрално оборудване

Заявител / номер на
удостоверение

1.

Производствен (сериен)
номер
Година на производство
Вид на играта

W5042162 – за тип BBxD2
2014 г.
Видео слот:
1. Dancing in Rio.

Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
7.„ДЖИ. ПИ. ЕЛ“ ЕООД, гр. София /изх. № 000030-9331-27.11.2014 г./,/вх. № И-0000308651-10.11.2014г./
На 10.11.2014 г. с вх. № 000030-8651 е подадено писмено заявление от „ДЖИ. ПИ.
ЕЛ” ЕООД за утвърждаване на типове на игрално оборудване по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за
хазарта (ЗХ), в съответствие с чл. 13 от Наредбата за реда и начина за включване на
лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта, за изискванията за
изпитване на игрално оборудване и игрален софтуер и за реда за извършване на проверки
(Наредбата).
В изпълнение на задълженията по чл. 14, ал. 1 от Наредбата и във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 8 от ЗХ, се разгледа заявлението и се извърши проучване на приложените към него
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършеното проучване в законоустановения срок на подадените документи се
установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 8 от
Закона за хазарта Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Утвърждава представения от „ДЖИ.ПИ.ЕЛ” ЕООД със седалище и адрес на
управление: област София, община Столична гр. София, район „Триадица”, ж.к.
„Стрелбище”, ул. „Котленски проход” № 100, вх. Б, ет. 7, ап. 48, ЕИК: 121810115,
представлявано от Любомир Петров Петков–Пашов – управител, 1 /един/ брой тип игрално
оборудване, който може да се експлоатира в страната, както следва:
1. ИГРАЛEН АВТОМАТ:
№ по
ред
1.

Наименование

WMS

Тип
Протокол от изпитване №

Multi-Game Game Chest 7
ИА-2414 от 23.10.2014 г.
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Производител

WMS Gaming Inc.
„ДЖИ.ПИ.ЕЛ” ЕООД
Заявител / номер на
№ И-1866/02.08.2013 г. за внос, разпространение и
удостоверение
сервиз на игрално оборудване
Производствен (сериен) номер W2307459 – за тип BB2
2013 г.
Година на производство
Видео слот:
Вид на играта
1. Alexander the Great;
2. Colossal Wizards;
3. Crystal Forest;
4. Enchanted Darkness;
5. Nymph’s Garden;
6. Pegasus III.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
8.„ИМПЕРИЯ ГЕЙМС” ООД, гр. Пловдив/изх. № 000030-9372-27.11.2014 г./,/вх. № И000030-9222-25.11.2014г./
На 25.11.2014 г. с вх. № 000030-9222 е подадено писмено заявление от „ИМПЕРИЯ
ГЕЙМС” 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 представения от „ИМПЕРИЯ ГЕЙМС” ООД със седалище и адрес на
управление: област Пловдив, община Пловдив, гр. Пловдив, район Южен, бул.Никола
Вапцаров No 115, ЕИК: 202958434, представлявано заедно и поотделно от Гаврил Тодоров
Четрафилов и Динко Георгиев Миленчев – управители, 1 /един/ брой тип игрално оборудване,
което може да се експлоатира в страната, както следва:
1. СИСТЕМА ЗА ФОРМИРАНЕ НА ДЖАКПОТ
№ по
ред

Наименование
Тип, версия
Протокол от изпитване №
Производител

1.

STARMAX

TRIPLE MYSTERY
ДП-117 от 24.11.2014 г.
NOBLE Gaming Ltd.
„ИМПЕРИЯ ГЕЙМС” ООД
Заявител / номер на
№ 000030-2794 / 23.04.2014 за внос,
удостоверение
разпространение и сервиз на игрално оборудване
Производствен (сериен) номер 14040072
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Година на производство

2014

Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
9.„ИМПЕРИЯ ГЕЙМС” ООД, гр. Пловдив/изх. № 000030-9375-27.11.2014 г./,/вх. № И000030-9223-25.11.2014г./
На 25.11.2014 г. с вх. № 000030-9223 е подадено писмено заявление от „ИМПЕРИЯ
ГЕЙМС” 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 представената от „ИМПЕРИЯ ГЕЙМС” ООД със седалище и адрес на
управление: област Пловдив, община Пловдив, гр. Пловдив, район Южен, бул. „Никола
Вапцаров” No 115, ЕИК: 202958434, представлявано заедно и поотделно от Гаврил Тодоров
Четрафилов и Динко Георгиев Миленчев – управители, 1 /един/ брой модификация на
игрално оборудване, която може да се експлоатира в страната, както следва:
1. МОДИФИКАЦИЯ НА ИГРАЛЕН АВТОМАТ:
№ по
ред
1.

Наименование
Тип
Протокол от изпитване №
Производител

STARMAX

SERVERINHO
ИА-2370.1 от 24.11.2014 г.
NOBLE Gaming Ltd.
„ИМПЕРИЯ ГЕЙМС” ООД
Заявител / номер на
№ 000030-2794 / 23.04.2014 за внос,
удостоверение
разпространение и сервиз на игрално оборудване
Производствен (сериен) номер 14040072
2014
Година на производство
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Вид на играта

1. 12-th KINGDOM;
2. 1001 NIGHTS;
3. ANCIENT NILE;
4. ANTS IN PAINTS;
5. BLAZING JOKER 5;
6. BREAK THE LINES;
7. BURNING JOKER 5;
8. CASHALOT BOOM;
9. CHINESE CHARM;
10. CINEMANIA;
11. DINAMITE WILD;
12. FREEVOLUTION;
13. FRUIT EXPRESS 3;
14. FRUIT EXPRESS 5;
15. FRUIT MIX;
16. JOKER EXPRES 5;
17. JOKER POWER 3;
18. JOKER POWER 5;
19. JOKER RESPIN 3;
20. MAGIC HAT FRENZY;
21. MANTIC ORB;
22. MINE FOR BILLION;
23. MYSTIC FOREST;
24. ORIGINAL GANGSTAR;
25. PLANET OF THE BABES;
26. ROCK’N’REEL;
27. SAVANNA BIG 5;
28. TAHITI BREEZE;
29. THUNDER JACK;
30. THUNDER WILD;
31. UNITED FRUITS;
32. WAVE ROVERS;
33. WILD SEVEN 3;
34. WILD SEVEN 5;
35. ZIG ZAG;
36. TEMPLE OF THE SUN;
37. DRAGON’S MARGIN;
38. MUAY BORAN;
39. FORMULA BRAVO;
40. FLAME SURFING;
41. MARVEL STONE;
42. COCARACHA DEAL;
Видео покер 4 игри:
43. POKER DEUCES WILD;
44. POKER JACK OR BETTER;
45. POKER JOKER MULTIPLY;
46. JOKER POKER;
Европейска електронна рулетка 1 игра:
47. ROULETTE;
Видеосимулация на класическо КЕНО 1 игра:
48. KENO
5 reel games
49. ALL THE VOGUE;
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50. FRUITS AHOY;
51. ALMIGHTY SEVEN;
52. WILD DOUBLES;
53. JUMPING WILD;
54. HURRAY SCATTERS;
55. WILDS AROUND;
56. RAINBOW WAY;
57. WILD RAZZLE;
58. BURN THE LINES_;
59. WHOPEE, SCATTERS!
60. DOUBLE HOT X;
61. EXPANDABLES;
62. SPARKING WILD;
63. JUMPING STARS;
64. 20 HOT HOT HOT;
65. BURN & TURN;
3 reel games
66. CRISS CROSS WINS;
67. FRUITS AHOY;
68. ALMIGHTY SEVEN;
69. WILD DOUBLES;
70. RESPIN WILD;
71. FRUIT BOON;
Специални игри:
72. BONUS DE LUXE POKER;
73. BACCARAT;
74. BLACK JACK;
75. SIC-BO;
76. CARRIBEAN STUD;
77. CARRIBEAN HOLDEM;
78. TEXAS HOLDEM – ALL IN;
5 reel games with bonus
79. COSMIC PETS;
80. FARM FRIENDS;
81. IN DA HOOD;
82. BURGER CASH;
83. SWEET TIDBID;
5 reel slot с бонус „Free games”
84. GYPSY SOUL;
85. Triple mystery Jackpot STARMAX
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел трети. Разглеждане на предложение до ДКХ за откриване на процедура по
чл. 85, ал. 1, т. 1 и т. 9 от Закона за хазарта за временно отнемане на лиценз:
1. Игри с игрални автомати:
1.1. „ГРАНД 12“ ЕООД /изх. № 1275-26.11.2014/
На 07.08.2014 г. с писмо от ТД на НАП – Пловдив с вх. № 1899 в Държавната комисия
по хазарта (ДКХ) бе получена информация за невнесен дължим данък по Глава тридесет и
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втора, Раздел V, чл. 245 във връзка с чл. 247 от ЗКПО за първо и второ тримесечие на 2014
г. на „ГРАНД 12“ ЕООД.
По данни от писмото на НАП просрочените и необезпечени публични задължения на
„ГРАНД 12“ ЕООД са в размер на 15 000 лв.
С уведомително писмо изх. № 938/18.08.2014 г. ДКХ изиска да се представят платежни
нареждания за внесен дължим данък по Глава тридесет и втора, Раздел V, чл. 245 във връзка с
чл. 247 от ЗКПО за първо и второ тримесечие на 2014 г. В указания в писмото срок
дружеството не представи изисканите документи.
Съгласно разпоредбите на чл. 85, ал. 1, т. 1 и т. 9 от Закона за хазарта (ЗХ), когато
лицето по чл. 4 от ЗХ има просрочено публично задължение в размер над 5 000 лв. и не е
представило обезпечение в размер на главницата и лихвите и когато използва игрално
оборудване, за което не е внесен дължимият данък Комисията прилага принудителна
административна мярка – отнемане за срок от три до шест месеца на издадения лиценз.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 85, ал. 1, т. 1 и т. 9 от Закона за хазарта и
на основание чл. 35 във връзка с чл. 26 от Административнопроцесуалния кодекс,
Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
1. Открива производство по прилагане на принудителна административна мярка –
отнемане за срок от три до шест месеца на лиценз, за който е издадено Удостоверение № И3528/27.01.2014 г. на „ГРАНД 12” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Монтана,
ул. „Райна Княгиня” № 4, ет. 2, ап. 6, ЕИК: 201973127, представлявано от Недко Георгиев
Иванов – управител, за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Монтана, ул. „Любен Каравелов” № 11.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел четвърти. Разглеждане на писмени искания за промени в обстоятелства,
вписани в издаден лиценз:
1. Игри в игрално казино:
1.1."ИНТКО ИНТЕРНЕШЪНЪЛ КАЗИНО КЛУБ" ЕАД, гр. София /изх. № 000030-936227.11.2014/ /вх. № 000030-9296-26.11.2014/
На 26.11.2014 г. с вх. № 000030-9296, 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 „ИНТКО ИНТЕРНЕШЪНЪЛ
КАЗИНО КЛУБ” ЕАД, 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:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ИНТКО
ИНТЕРНЕШЪНЪЛ КАЗИНО КЛУБ” ЕАД, гр. София, със седалище и адрес на управление:
гр. София, район „Сердика”, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 131, ЕИК: 130240874,
представлявано заедно от Юксел Бирбудак и Ихсан Ердемгил, за промяна в адреса на
управление на дружеството.
ІІ. Да се произнесе по вписаната промяна в Търговския регистър на, по реда на
чл. 37, ал. 4 от ЗХ.
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Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел пети. Разглеждане на писмени искания за продължаване срока на действие на
издадени лицензи по чл. 36, ал. 1 от Закона за хазарта:
1. Игри с игрални автомати:
1.1."БАРГЕЙМ" АД, гр. София /изх. № 000030-9357-27.11.2014/ /вх. № 000030-863707.11.2014/
На 07.11.2014 г. с вх. № 000030-8637, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, от
Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от “БАРГЕЙМ“ АД, гр. София, за
продължаване срока на действие на издаден лиценз по чл. 36, ал. 1 от Закона за хазарта за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Шумен,
пл. „Освобождение“ № 8.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 и чл. 36, ал. 1 от ЗХ, председателят
предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да
вземат решение, с което:
Да бъде продължен срокът на действие на издадения лиценз с 5 /пет/ години на
„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, в игрална зала с адрес: гр. Шумен, пл. „Освобождение“ № 8.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел шести. Разглеждане на писмени искания за издаване на лиценз за нов обект:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."ГЕЙМИНГ ПЛАНЕТ ЕНТЪРТЕЙМЪНТ ЕАД" ЕАД, гр. София /изх. № 0000309364-27.11.2014/ /вх. № 000030-8804-14.11.2014/
На 14.11.2014 г. с вх. № 000030-8804, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ГЕЙМИНГ ПЛАНЕТ
ЕНТЪРТЕЙМЪНТ” ЕАД, 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, район
„Люлин”, бул. „Люлин”, бл. 385, вх. В.
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
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предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
І. Да бъде издаден лиценз на „ГЕЙМИНГ ПЛАНЕТ ЕНТЪРТЕЙМЪНТ” ЕАД, със
седалище и адрес на управление: гр. София, район „Лозенец”, ул. „Златен рог” № 22, ет. 10,
ап. 26, ЕИК: 203239833, представлявано от Теодор Силвин Панков – изп. директор, за
организиране на хазартни игри с игрални автомати за срок от 5 /пет/ години в игрална зала с
адрес: гр. София, район „Люлин”, бул. „Люлин”, бл. 385, вх. В.
II. Да бъдат утвърдени представените от „ГЕЙМИНГ ПЛАНЕТ ЕНТЪРТЕЙМЪНТ”
ЕАД, 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.
4. Технически изисквания за системите за контрол върху хазартните игри и игралното
оборудване.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел седми. Разглеждане на писмени искания за издаване на лиценз за внос,
разпространение и сервиз на игрално оборудване:
1.1."КАЗИНО РЕШЕНИЯ" ООД, гр. София /изх. № 000030-9373-27.11.2014/ /вх. №
000030-8756-13.11.2014/
На 13.11.2014г. с вх. № 000030-8756 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 „КАЗИНО РЕШЕНИЯ“ ООД,
гр. София за издаване на лиценз за внос, разпространение и сервиз на игрално оборудване, за
срок от 10 /десет/ години, с адрес: гр. София, район „Младост“, ул. „Михаил Тенев“ № 6.
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 „КАЗИНО РЕШЕНИЯ“ ООД,
със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Младост“, ул. „Михаил Тенев“ № 6,
ЕИК 131496606, представлявано от Данаил Христов Илиев – управител, за внос,
разпространение и сервиз на игрално оборудване за хазартна дейност с адрес: гр. София,
район „Младост“, ул. „Михаил Тенев“ № 6.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
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По раздел осми. Разглеждане на писмени искания за извършване на промени в
Удостоверение за издаден лиценз:
1. Игри в игрално казино:
1.1."СИТИ КАЗИНО ГРУП" ООД, гр. София /изх. № 000030-9226-26.11.2014/ /вх. №
000030-8868-19.11.2014/
На 19.11.2014 г. с вх. № 000030-8868, 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 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 2 /два/ броя игрални автомати в игрално казино с адрес:
гр. Пловдив, ул. „Княз Александър І” № 42, казино „EFBET”.
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 - 4
За - 4
Против - няма.
1.2. "ИНТКО ИНТЕРНЕШЪНЪЛ КАЗИНО КЛУБ" ЕАД, гр. София /изх. № 000030-936327.11.2014/ /вх. № 000030-9297-26.11.2014/
На 26.11.2014 г. с вх. № 000030-9297, 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 1 /един/ брой игрална маса, 14
/четиринадесет/ 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 „Сердика”, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 131, ЕИК: 130240874, представлявано
заедно от Юксел Бирбудак и Ихсан Ердемгил, за подмяна на 1 /един/ брой игрална маса и 14
/четиринадесет/ броя игрални автомата в игрално казино с адрес: гр. София, район „Красно
село”, бул. „Тотлебен” № 8, хотел „Родина”.
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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 - 4
За - 4
Против - няма.
1.3. "АНГЛО - БОЛКАН" ООД, гр. София /изх. № 000030-9370-27.11.2014/ /вх. № 0000309320-27.11.2014/
На 27.11.2014 г. с вх. № 000030-9320 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „АНГЛО-БОЛКАН” ООД, гр. София, за
увеличение с 2 /два/ броя игрални автомати в игрално казино за обект с адрес: гр. София,
р-н „Средец”, пл. „Света Неделя” № 5, хотел „ШЕРАТОН СОФИЯ ХОТЕЛ БАЛКАН”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 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 „АНГЛОБОЛКАН” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Средец”, пл. „Света
Неделя” № 5, ЕИК: 831119989, представлявано от Йозджан Ерюлген - управител, за
увеличение с 2 /два/ броя игрални автомати в игрално казино с адрес: гр. София, р-н
„Средец”, пл. „Света Неделя” № 5, хотел „ШЕРАТОН СОФИЯ ХОТЕЛ БАЛКАН”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.4. "АКТИВ-БГ" АД, гр. София /изх. № 000030-9377-27.11.2014/ /вх. № 000030-913924.11.2014/
На 24.11.2014 г. с вх. № 000030-9139 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „АКТИВ-БГ” АД, гр. София, за
увеличение с 2 /два/ броя игрални автомата, подмяна на 1 /един/ брой игрална маса, 16
/шестнадесет/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри в игрално казино с адрес: гр. София, бул. „Княгиня Мария
Луиза” № 131, х-л „София Принцес Хотел”.
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 „АКТИВБГ” АД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Сердика”, бул. „Княгиня
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Мария Луиза” № 131,ЕИК: 121634959, представлявано от Зейнеп Бирбудак, Халюк Тезлер,
Корай Йонашчъ и Мехмет Йозгюр Бюйюкер, само двама по двама, за увеличение с 2 /два/
броя игрални автомата, подмяна на 1 /един/ брой игрална маса и 16 /шестнадесет/ броя
игрални автомата в игрално казино с адрес: гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 131,
х-л „София Принцес Хотел”.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „АКТИВ-БГ” АД, гр. София, Игрални условия
и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.5. "ЕНТЕРТЕЙМАНТ" АД, гр. Пловдив /изх. № 000030-9379-27.11.2014/ /вх. № 0000309281-26.11.2014/
На 26.11.2014 г. с вх. № 000030-9281 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕНТЕРТЕЙМАНТ” АД,
гр. Пловдив, за подмяна на 24 /двадесет и четири/ броя игрални автомати и утвърждаване на
Игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри в игрално казино
с адрес: гр. Пловдив, р-н „Централен”, ул. „Капитан Райчо” № 2, хотел „Тримонциум
Принцес”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕНТЕРТЕЙМАНТ” АД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, р-н „Централен”,
ул. „Капитан Райчо” № 2, ЕИК: 121882577, представлявано от изпълнителните директори:
Хедър Кая, Хасан Йозгюр Фидан и Бора Ефендиоглу от всеки двама от общо тримата
изпълнителни директори само заедно, за подмяна на 24 /двадесет и четири/ броя игрални
автомати в игрално казино с адрес: гр. Пловдив, р-н „Централен”, ул. „Капитан Райчо” № 2,
хотел „Тримонциум Принцес”.
II. Да бъдат утвърдени представените от „ЕНТЕРТЕЙМАНТ” АД, гр. Пловдив
Игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри в игрално казино.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.6. "ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД" ЕАД, гр. Свиленград /изх. № 000030-9381-27.11.2014/
/вх. № 000030-8922-20.11.2014/
На 20.11.2014 г. с вх. № 000030-8922 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД” ЕАД, гр.
Свиленград, за подмяна на 12 /дванадесет/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино с адрес:
гр.
Свиленград, област Хасково, ул. „Гео Милев” № 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 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
„ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД” ЕАД със седалище и адрес на управление: гр. Свиленград,
област Хасково, ул. „Гео Милев” № 1, ЕИК: 160053297, представлявано заедно от Гюлбин
Багджъ – изпълнителен директор и Мехмет Тан – изпълнителен директор, за подмяна на 12
/дванадесет/ броя игрални автомата в игрално казино с адрес: гр. Свиленград, област Хасково,
ул. „Гео Милев” № 1.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД” ЕАД,
гр. Свиленград, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално
казино.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2. За игри с игрални автомати:
2.1 "ХАСКОВО-М" ООД, гр. София /изх. № 000030-9229-26.11.2014/ /вх. № 000030-882017.11.2014/
На 17.11.2014 г. с вх. № 000030-8820, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ХАСКОВО-М” ООД, гр.
София, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Хасково,
бул. „България” № 5.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 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
„ХАСКОВО-М” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище”,
ул. „Васил Априлов” № 14, ЕИК: 175051065, представлявано поотделно от Георги Делчев
Георгиев и Иван Димитров Стефанов – управители, за подмяна на 3 /три/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. Хасково, бул. „България” № 5.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.2 "ЕКС ПИ ЕЛ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-9228-26.11.2014/ /вх. № 000030-890620.11.2014/
На 20.11.2014 г. с вх. № 000030-8906, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕКС ПИ ЕЛ” ЕООД,
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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. Шумен, ул. „Цар Иван Александър” № 70.
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 „ЕКС ПИ
ЕЛ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Триадица”,
ж.к. „Стрелбище”, ул. „Котленски проход” № 100, вх. Б, ет. 7, ап. 48, ЕИК: 202158606,
представлявано от Любомир Петров Петков - Пашов – управител, за подмяна на 6 /шест/ броя
игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Шумен, ул. „Цар Иван Александър” № 70.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЕКС ПИ ЕЛ” ЕООД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.3 "ЕКС ПИ ЕЛ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-9225-26.11.2014/ /вх. № 000030-890920.11.2014/
На 20.11.2014 г. с вх. № 000030-8909, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕКС ПИ ЕЛ” ЕООД,
гр. София, за увеличение с 1 /един/, 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. Русе, ул. „Райко Даскалов” № 2А.
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 „ЕКС ПИ
ЕЛ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Триадица”,
ж.к. „Стрелбище”, ул. „Котленски проход” № 100, вх. Б, ет. 7, ап. 48, ЕИК: 202158606,
представлявано от Любомир Петров Петков - Пашов – управител, за увеличение с 1 /един/ и
подмяна на 9 /девет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Русе, ул. „Райко
Даскалов” № 2А.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЕКС ПИ ЕЛ” ЕООД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
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2.4 "РАДКА МОСКОВА" ЕООД, гр. Самоков /изх. № 000030-9227-26.11.2014/ /вх. №
000030-8822-17.11.2014/
На 17.11.2014 г. с вх. № 000030-8822, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „РАДКА МОСКОВА” ЕООД,
гр. Самоков, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата с 4 /четири/ броя игрални места
с 3 /три/ броя игрални автомата с 4 /четири/ броя игрални места и утвърждаване на Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Червен бряг, област Плевен, ул.“Екзарх Йосиф“ № 5.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „РАДКА
МОСКОВА” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Самоков, Софийска област,
ул. „Проф. Васил Захариев” № 1, ЕИК: 832080578, представлявано от Радка Данаилова
Москова – управител, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата с 4 /четири/ броя
игрални места с 3 /три/ броя игрални автомата с 4 /четири/ броя игрални места в игрална зала
с адрес: гр. Червен бряг, област Плевен, ул. „Екзарх Йосиф” № 5.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „РАДКА МОСКОВА” ЕООД, гр. Самоков,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.5 "РАДКА МОСКОВА" ЕООД, гр. Самоков /изх. № 000030-9344-27.11.2014/ /вх. №
000030-9107-21.11.2014/
На 21.11.2014 г. с вх. № 000030-9107, 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 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Момчилград, област Кърджали, ул. „Александър Стамболийски” № 10, УПИ І, пл.сн.
№ 493, кв. 31.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
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 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Момчилград, област Кърджали, ул. „Александър Стамболийски” № 10, УПИ І, пл.сн.
№ 493, кв. 31.
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Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.6 "РАДКА МОСКОВА" ЕООД, гр. Самоков /изх. № 000030-9345-27.11.2014/ /вх. №
000030-9109-21.11.2014/
На 21.11.2014 г. с вх. № 000030-9109, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „РАДКА МОСКОВА” ЕООД,
гр. Самоков, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Костинброд, Софийска област, ул. „Охрид” № 11.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „РАДКА
МОСКОВА” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Самоков, Софийска област,
ул. „Проф. Васил Захариев” № 1, ЕИК: 832080578, представлявано от Радка Данаилова
Москова – управител, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Костинброд, Софийска област, ул. „Охрид” № 11.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.7 "РАДКА МОСКОВА" ЕООД, гр. Самоков /изх. № 000030-9346-27.11.2014/ /вх. №
000030-9111-21.11.2014/
На 21.11.2014 г. с вх. № 000030-9111, 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 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Кюстендил, бул. „България” № 17.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „РАДКА
МОСКОВА” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Самоков, Софийска област,
ул. „Проф. Васил Захариев” № 1, ЕИК: 832080578, представлявано от Радка Данаилова
Москова – управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр.
Кюстендил, бул. „България” № 17.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
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Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.8 "РАДКА МОСКОВА" ЕООД, гр. Самоков /изх. № 000030-9347-27.11.2014/ /вх. №
000030-9115-21.11.2014/
На 21.11.2014 г. с вх. № 000030-9115, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „РАДКА МОСКОВА” ЕООД,
гр. Самоков, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Каблешково, област Бургас, ул. „Иван Вазов” № 26.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „РАДКА
МОСКОВА” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Самоков, Софийска област, ул.
„Проф. Васил Захариев” № 1, ЕИК: 832080578, представлявано от Радка Данаилова Москова
– управител, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Каблешково, област Бургас, ул. „Иван Вазов” № 26.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.9 "ЕЛИТ 8" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-9231-26.11.2014/ /вх. № 000030-882718.11.2014/
На 18.11.2014 г. с вх. № 000030-8827, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕЛИТ 8“ ЕООД, гр. Севлиево,
за подмяна на 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. Ябланица,
обл. Ловеч, ул. „Генерал Гурко“ № 17.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕЛИТ 8” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Севлиево, обл. Габрово, ул. ”Стоян
Бъчваров” № 8, ЕИК: 200244138, представлявано от Цветан Ботев Макавеев – управител, за
подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Ябланица, обл. Ловеч,
ул. „Генерал Гурко“ № 17.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЕЛИТ 8“ ЕООД, гр. Севлиево, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
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Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.10."Е.Г.-ДИМИТРОВГРАД" ООД, гр. София /изх. № 000030-9232-26.11.2014/ /вх. №
000030-8821-17.11.2014/
На 17.11.2014 г. с вх. № 000030-8821, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „Е.Г.-ДИМИТРОВГРАД” ООД,
гр. София, за подмяна на 1 /един/ и увеличение с 2 /два/ броя игрални автомата и
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Харманли, област Хасково, бул. „България” № 22.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 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 „Е.Г.ДИМИТРОВГРАД” ООД със седалище и адрес на управление: : гр. София, район р-н
Оборище, ул. „Васил Априлов“ № 14, ЕИК: 131049103, представлявано от Георги Делчев
Георгиев и Иван Димитров Стефанов – управители, поотделно, за подмяна на 1 /един/ и
увеличение с 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Харманли, област
Хасково, бул. „България” № 22.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.11."Е.Г.-КЪРДЖАЛИ" ООД, гр. София /изх. № 000030-9234-26.11.2014/ /вх. № 0000308818-17.11.2014/
На 17.11.2014 г. с вх. № 000030-8818, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „Е.Г.- КЪРДЖАЛИ” ООД,
гр. София, за подмяна на 1 /един/ и увеличение с 2 /два/ броя игрални автомата и
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Кърджали, бул. „България“ № 31.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 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 „Е.Г.КЪРДЖАЛИ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище“, ул.
„Васил Априлов“ № 14, ЕИК: 131416211, представлявано от Георги Делчев Георгиев –
управител и Иван Димитров Стефанов – управител, заедно и поотделно, за подмяна на 1
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/един/ и увеличение с 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Кърджали,
бул. „България“ № 31.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „Е.Г.- КЪРДЖАЛИ” ООД, гр. София,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.12."Е.Г.-КЪРДЖАЛИ" ООД, гр. София /изх. № 000030-9233-26.11.2014/ /вх. № 0000308819-17.11.2014/
На 17.11.2014 г. с вх. № 000030-8819, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „Е.Г.-КЪРДЖАЛИ” ООД,
гр. София, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомати утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. Кърджали, ул. „Стефан Караджа” № 12.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 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 „Е.Г.КЪРДЖАЛИ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище”,
ул. „Васил Априлов” № 14, ЕИК: 131416211, представлявано от Георги Делчев Георгиев и
Иван Димитров Стефанов – управители, заедно и поотделно, за подмяна на 1 /един/ брой
игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Кърджали, ул. „Стефан Караджа” № 12.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „Е.Г.-КЪРДЖАЛИ” ООД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.13."БЕЛАДЖИО ГЕЙМИНГ" ООД, гр. София /изх. № 000030-9230-26.11.2014/ /вх. №
000030-8834-18.11.2014/
На 18.11.2014 г. с вх. № 000030-8834, 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 2 /два/ и увеличение с 5 /пет/ броя игрални автомата и
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. 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
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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
„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 2 /два/ и увеличение с 5 /пет/ броя
игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Свиленград, област Хасково, ул. „Христо
Шишманов” № 53.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „БЕЛАДЖИО ГЕЙМИНГ” ООД, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.14."БУЛ ГЕЙМ ВАЛИ" ЕООД, гр. Ботевград /изх. № 000030-9247-26.11.2014/ /вх. №
000030-8829-18.11.2014/
На 18.11.2014 г. с вх. № 000030-8829, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БУЛ ГЕЙМ ВАЛИ“ ЕООД,
гр. Ботевград, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата със 6 /шест/ броя игрални места с
3 /три/ броя игрални автомата със 7 /седем/ броя игрални места, в резултат на което има
увеличение в броя на игралните места, увеличение с 1 /един/ брой игрален автомат и
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати за игрална зала с адрес: гр. Ботевград, обл. София, пл. „Незнаен войн“ № 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 „БУЛ
ГЕЙМ ВАЛИ“ ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Ботевград, обл. София, пл.
„Незнаен войн“ № 4, ЕИК: 200469455, представлявано от Ивелина Георгиева Шопова–
управител, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата със 6 /шест/ броя игрални места с 3
/три/ броя игрални автомата със 7 /седем/ броя игрални места, в резултат на което има
увеличение в броя на игралните места и увеличение с 1 /един/ брой игрален автомат в игрална
зала с адрес: гр. Ботевград, обл. София, пл. „Незнаен войн“ № 4.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „БУЛ ГЕЙМ ВАЛИ“ ЕООД, гр. Ботевград,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.15."СИТ-33" ООД, гр. София /изх. № 000030-9246-26.11.2014/ /вх. № 000030-888819.11.2014/
На 19.11.2014 г. с вх. № 000030-8888 в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1 от
Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „СИТ-33” ООД, гр. София, за подмяна
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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 „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.
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 „СИТ33” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Сердика”, бул. „Кн. Мария
Луиза” № 98, ЕИК: 131236188, представлявано от Лилия Миткова Петрова – управител, за
подмяна на 10 /десет/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София,
р-н „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 - 4
За - 4
Против - няма.
2.16."Е.Г.-БАНСКО" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-9243-26.11.2014/ /вх. № 0000308890-19.11.2014/
На 19.11.2014 г. с вх. № 000030-8890 в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1 от
Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „Е.Г. - БАНСКО” ЕООД, гр. София, за
подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати с 5 /пет/ броя игрални места с 2 /два/ броя игрални
автомати с 5 /пет/ броя игрални места, увеличение с 2 /два/ броя на игралните автомати и
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрална зала
за обект с адрес: гр. Банско, ул. „Пирин” № 55-57, хотелски комплекс „Вихрен”.
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 „Е.Г. БАНСКО” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Оборище”, ул. „Васил
Априлов” № 14, ЕИК: 131221186, представлявано от Йордан Иванов Мицин – управител, за
подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати с 5 /пет/ броя игрални места с 2 /два/ броя игрални
автомати с 5 /пет/ броя игрални места и увеличение с 2 /два/ броя на игралните автомати в
игрална зала с адрес: гр. Банско, ул. „Пирин” № 55-57, хотелски комплекс „Вихрен”.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „Е.Г. - БАНСКО” ЕООД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4

Стр. 32
Против - няма.
2.17."СИКС ГРУП - 09" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-9245-26.11.2014/ /вх. № 0000308887-19.11.2014/
На 19.11.2014 г. с вх. № 000030-8887 в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1 от
Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „СИКС ГРУП - 09” ЕООД, гр. София,
за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомати и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри в игрална зала за обект с адрес: гр. Велико
Търново, бул. „България” № 21-Б, бл. 2.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „СИКС
ГРУП - 09” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Красно село“,
кв. „Белите брези“, ул. „Нишава“ № 36, ет. 8, ат. 20, ЕИК: 200601241, представлявано от
Петър Маринов Петров – управител, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Велико Търново, бул. „България” № 21-Б, бл. 2.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „СИКС ГРУП - 09” ЕООД, гр. София,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.18."СИКС ГРУП - 09" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-9244-26.11.2014/ /вх. № 0000308889-19.11.2014/
На 19.11.2014 г. с вх. № 000030-8889 в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „СИКС ГРУП - 09” ЕООД,
гр. София, за подмяна на 5 /пет/ броя и увеличение с 2 /два/ броя на игралните автомати и
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрална зала
за обект с адрес: гр. Свищов, обл. Велико Търново, ул. „Цар Освободител” № 114 А.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „СИКС
ГРУП - 09” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Красно село“,
кв. „Белите брези“, ул. „Нишава“ № 36, ет. 8, ат. 20, ЕИК: 200601241, представлявано от
Петър Маринов Петров – управител, за подмяна на 5 /пет/ броя и увеличение с 2 /два/ броя на
игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Свищов, обл. Велико Търново, ул. „Цар
Освободител” № 114 А.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „СИКС ГРУП - 09” ЕООД, гр. София,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.

Стр. 33
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.19."ВИЛОКС ГРУП " ЕООД, гр. София /изх. № 000030-9290-26.11.2014/ /вх. № 0000308812-17.11.2014/
На 17.11.2014 г. с вх. № 000030-8812, 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 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Кърджали,
ж.к. „Възрожденци“, бул. „Христо Ботев” № 90.
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 „ВИЛОКС
ГРУП” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Овча купел”, бул. „Цар
Борис ІІІ” № 136, ет. 12, ЕИК: 040348114, представлявано от Вернер Клайн - управител и
Томаш Мачий Петриковски - управител, заедно, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата
в игрална зала с адрес: гр. Кърджали, ж.к. „Възрожденци“, бул. „Христо Ботев” № 90.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.20."ВИЛОКС ГРУП" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-9289-26.11.2014/ /вх. № 0000308813-17.11.2014/
На 17.11.2014 г. с вх. № 000030-8813, 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 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Варна,
район „Приморски”, бул. „Осми приморски полк” № 100.
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 „ВИЛОКС
ГРУП” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Овча купел”, бул. „Цар
Борис ІІІ” № 136, ет. 12, ЕИК: 040348114, представлявано от Вернер Клайн - управител и
Томаш Мачий Петриковски - управител, заедно, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата
в игрална зала с адрес: гр. Варна, район „Приморски”, бул. „Осми приморски полк” № 100.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.

Стр. 34
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.21."ВИЛОКС ГРУП" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-9288-26.11.2014/ /вх. № 0000308814-17.11.2014/
На 17.11.2014 г. с вх. № 000030-8814, 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 в игрална зала с адрес: гр. Добрич,
бул. „25-ти септември” № 23.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ВИЛОКС
ГРУП” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Овча купел”, бул. „Цар
Борис ІІІ” № 136, ет. 12, ЕИК: 040348114, представлявано от Вернер Клайн - управител и
Томаш Мачий Петриковски - управител, заедно, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата
в игрална зала с адрес: гр. Добрич, бул. „25-ти септември” № 23.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.22."ВИЛОКС ГРУП" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-9287-26.11.2014/ /вх. № 0000308815-17.11.2014/
На 17.11.2014 г. с вх. № 000030-8815, 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 в игрална зала с адрес: гр. София,
район „Младост 1”, бул.„Йерусалим” № 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 „ВИЛОКС
ГРУП” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Овча купел”, бул. „Цар
Борис ІІІ” № 136, ет. 12, ЕИК: 040348114, представлявано от Вернер Клайн - управител и
Томаш Мачий Петриковски - управител, заедно, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата
в игрална зала с адрес: гр. София, район „Младост 1”, бул.„Йерусалим” № 1.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4

Стр. 35
За - 4
Против - няма.
2.23."ВИЛОКС ГРУП" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-9286-26.11.2014/ /вх. № 0000308816-17.11.2014/
На 17.11.2014 г. с вх. № 000030-8816, 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 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Пазарджик,
ул. „Асен Златаров” № 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 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 „ВИЛОКС
ГРУП” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Овча купел”, бул. „Цар
Борис ІІІ” № 136, ет. 12, ЕИК: 040348114, представлявано от Вернер Клайн - управител и
Томаш Мачий Петриковски - управител, заедно, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата
в игрална зала с адрес: гр. Пазарджик, ул. „Асен Златаров” № 21.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.24."ВИЛОКС ГРУП" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-9285-26.11.2014/ /вх. № 0000308817-17.11.2014/
На 17.11.2014 г. с вх. № 000030-8817, 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 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Ямбол,
ул. „Търговска” № 35, 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
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 „ВИЛОКС
ГРУП” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Овча купел”, бул. „Цар
Борис ІІІ” № 136, ет. 12, ЕИК: 040348114, представлявано от Вернер Клайн - управител и
Томаш Мачий Петриковски - управител, заедно, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата
в игрална зала с адрес: гр. Ямбол, ул. „Търговска” № 35, ет. 2
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.

Стр. 36
2.25."ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН" АД, гр. София /изх. № 000030-9293-26.11.2014/ /вх.
№ 000030-8836-18.11.2014/
На 18.11.2014 г. с вх. № 000030-8836, 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 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София,
район „Възраждане”, ул. „Царибродска” № 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 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 2 /два/ броя игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. София, район „Възраждане”, ул. „Царибродска” № 73.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.26."ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН" АД, гр. София /изх. № 000030-9282-26.11.2014/ /вх.
№ 000030-8838-18.11.2014/
На 18.11.2014 г. с вх. № 000030-8838, 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 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Плевен, ул. „Данаил Попов” № 12.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
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 подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Плевен, ул. „Данаил Попов” № 12.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.

Стр. 37
2.27."БАРГЕЙМ" АД, гр. София /изх. № 000030-9283-26.11.2014/ /вх. № 000030-883718.11.2014/
На 18.11.2014 г. с вх. № 000030-8837, в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БАРГЕЙМ” АД, гр. София, за
подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София,
бул. „Владимир Вазов” № 9.
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, р-н „Триадица”, ул.
„Алабин” № 34, ет. 2, ЕИК: 131196110, представлявано заедно от Атанас Гочев Атанасов и
Ангел Андонов Ирибозов, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. София, бул. „Владимир Вазов” № 9.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.28."ПОЛИНА ЯНАКИЕВА- ДАРИ" ЕТ, гр. Петрич /изх. № 000030-9317-27.11.2014/ /вх.
№ 000030-8924-20.11.2014/
На 20.11.2014г. с вх. № 000030-8924 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от ЕТ „ПОЛИНА ЯНАКИЕВА-ДАРИ”,
гр. Петрич за увеличение с 2 /два/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Пловдив,
ул. „Елба” № 15, 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 издадено Удостоверение за
издаден лиценз на ЕТ „ПОЛИНА ЯНАКИЕВА-ДАРИ”, със седалище и адрес на управление:
гр. Петрич, област Благоевград, ул. „Люле Бургас” № 11, ЕИК: 101666821, представляван от
Полина Милчева Янакиева /физическо лице – търговец/, за увеличение с 2 /два/ броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ул. „Елба” № 15, ет. 1.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.

Стр. 38
2.29."БЕЛФАСТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-9315-27.11.2014/ /вх. № 000030-891620.11.2014/
На 20.11.2014 г. с вх. № 000030-8916, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БЕЛФАСТ” ООД, гр. София,
за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, р-н „Слатина”,
ул. „Борис Христов” № 2А.
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
„БЕЛФАСТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район ”Лозенец”,
ул. „Кричим” № 63, ЕИК: 175023590, представлявано от Георги Методиев Карабельов –
управител, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София,
р-н „Слатина”, ул. „Борис Христов” № 2А.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.30."СИТИ КАЗИНО ГРУП" ООД, гр. София /изх. № 000030-9316-27.11.2014/ /вх. №
000030-8917-20.11.2014/
На 20.11.2014 г. с вх. № 000030-8917 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 увеличение с 1 /един/ брой игралeн автомат в игрална зала с адрес: гр. София,
ж.к. „Люлин“, бул. „Панчо Владигеров“ № 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 „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 увеличение с 1 /един/ брой игралeн автомат 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 - 4
За - 4
Против - няма.

Стр. 39
2.31."СИЛА-2" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-9321-27.11.2014/ /вх. № 000030-912224.11.2014/
На 24.11.2014 г. с вх. № 000030-9122 в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1 от
Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „СИЛА - 2” ООД, гр. Пловдив, за
подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ж.к. „Тракия“,
ул. „Съединение” № 39А.
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
„СИЛА - 2” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, р-н „Южен”,
ул. „Архимандрит Евлогий” № 22, ЕИК: 115173913, представлявано заедно и поотделно от
Румен Стоев Христов – управител и Атанас Иванов Букорещлиев - управител, за подмяна на
2 /два/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ж.к. „Тракия“,
ул. „Съединение” № 39А.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.32."ФЕНИКС ГОЛД" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-9323-27.11.2014/ /вх. № 0000309124-24.11.2014/
На 24.11.2014 г. с вх. № 000030-9124 в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1 от
Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ФЕНИКС ГОЛД” ЕООД, гр. София, за
подмяна на 8 /осем/ броя и намаление с 2 /два/ броя на игралните автомати в игрална зала с
адрес: гр. Пловдив, ул. „Патриарх Евтимий” № 13.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 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 „ФЕНИКС
ГОЛД” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Средец”, ул. „Славянска”
№ 29, ет. 2, ЕИК: 131046420, представлявано от Мариета Георгиева Цекова – Димитрова –
управител и Борис Димов Петков – прокурист, за подмяна на 8 /осем/ броя и намаление с
2 /два/ броя на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ул. „Патриарх
Евтимий” № 13.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.

Стр. 40
2.33."ЖОКЕР-1999" ООД, гр. Сливен /изх. № 000030-9324-27.11.2014/ /вх. № 0000309116-21.11.2014/
На 21.11.2014 г. с вх. № 000030-9116 в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1 от
Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЖОКЕР-1999” ООД, гр. Сливен, за
подмяна на 2 /два/ броя и увеличение с 1 /един/ брой на игралните автомати в игрална зала с
адрес: гр. Сливен, ул. „Тодор Икономов” № 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 „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 2 /два/ броя и увеличение с 1 /един/ брой на игралните автомати в игрална зала с
адрес: гр. Сливен, ул. „Тодор Икономов” № 2.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.34."НЮ ВИЖЪН" ООД, гр. Димитровград /изх. № 000030-9340-27.11.2014/ /вх. №
000030-8970-21.11.2014/
На 21.11.2014 г. с вх. № 000030-8970, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „НЮ ВИЖЪН” ООД,
гр. Димитровград, за подмяна на 8 /осем/ 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, ул. „Ястреб” № 17.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „НЮ
ВИЖЪН” ООД със седалище и адрес на управление: : гр. Димитровград, ул. „Казинбарцика”
№ 2-А, ет. 1, ап. офис 1, ЕИК: 126615553, представлявано от Веселин Кирилов Сивинов –
управител и Диан Ганчев Николов – управител, заедно и поотделно, за подмяна на 8 /осем/
броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Хасково, ул. „Ястреб” № 17.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „НЮ ВИЖЪН” 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 - 4
За - 4
Против - няма.

Стр. 41
2.35."ГЕЙМЪР-2001" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-9384-27.11.2014/ /вх. № 0000308918-20.11.2014/
На 20.11.2014 г. с вх. № 000030-8918, 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 увеличение с 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София,
район „Подуяне”, ул. „Макгахан” – пазара.
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, район „Лозенец”,
ул. „Златовръх” № 37, ЕИК: 130602533, управлявано и представлявано от Митко Цветанов
Тодоров – управител, за увеличение с 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. София, район „Подуяне”, ул. „Макгахан” – пазара.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.36."ГЕЙМЪР-2001" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-9338-27.11.2014/ /вх. № 0000308919-20.11.2014/
На 20.11.2014 г. с вх. № 000030-8919, 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 4 /четири/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София,
р-н „Лозенец”, бул. „Христо Смирненски“ № 78.
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 4 /четири/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, р-н „Лозенец”,
бул. „Христо Смирненски“ № 78.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.

Стр. 42
2.37."ГЕЙМЪР-2001" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-9339-27.11.2014/ /вх. № 0000308920-20.11.2014/
На 20.11.2014 г. с вх. № 000030-8920, 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 2 /два/ броя игрални автомата 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, район „Лозенец”,
ул. „Златовръх” № 37, ЕИК: 130602533, управлявано и представлявано от Митко Цветанов
Тодоров – управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата 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 - 4
За - 4
Против - няма.
2.38."БРАТЯ МАТЕВИ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-9341-27.11.2014/ /вх. № 0000308670-11.11.2014/
На 11.11.2014 г. с вх. № 000030-8670, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БРАТЯ МАТЕВИ” ЕООД,
гр. София, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София,
ж.к. „Дианабад, бул. „Никола Габровски“ № 61.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „БРАТЯ
МАТЕВИ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Триадица”, бул.
„Витоша” № 133, ЕИК: 130369794, представлявано от Матей Яворов Матев – управител, за
подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, ж.к. „Дианабад”,
бул. „Никола Габровски” № 61.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.

Стр. 43
2.39."БРАТЯ МАТЕВИ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-9342-27.11.2014/ /вх. №
000030-8671-11.11.2014/
На 11.11.2014 г. с вх. № 000030-8671, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БРАТЯ МАТЕВИ” ЕООД,
гр. София, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София,
район „Лозенец”, бул. „Арсеналски” № 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 „БРАТЯ
МАТЕВИ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Триадица”,
бул. „Витоша” № 133, ЕИК: 130369794, представлявано от Матей Яворов Матев – управител,
за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, район
„Лозенец”, бул. „Арсеналски” № 15.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.40."НАЦИОНАЛ ГРУП" ООД, гр. София /изх. № 000030-9343-27.11.2014/ /вх. №
000030-8931-20.11.2014/
На 20.11.2014 г. с вх. № 000030-8931, 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 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.
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 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
„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 6 /шест/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Враца, пл. „Христо Ботев”.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „НАЦИОНАЛ ГРУП” ООД, гр. София,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.

Стр. 44
2.41."БЛЕК ЛЕЙБЪЛ КАЗИНО" ООД, гр. София /изх. № 000030-9312-27.11.2014/ /вх. №
000030-9135-24.11.2014/
На 24.11.2014 г. с вх. № 000030-9135, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БЛЕК ЛЕЙБЪЛ КАЗИНО” ООД,
гр. София, за увеличение с 2 /два/, 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. Хасково, ул. „Сан Стефано” № 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 „БЛЕК
ЛЕЙБЪЛ КАЗИНО” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Оборище”,
ул. „Васил Априлов” № 14, ЕИК: 200433128, представлявано заедно и поотделно от
Благослав Пламенов Благоев и Георги Делчев Георгиев – управители, за увеличение с 2 /два/
и подмяна на 11 /единадесет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Хасково,
ул. „Сан Стефано” № 3.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „БЛЕК ЛЕЙБЪЛ КАЗИНО” ООД, гр. София,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.42."ТОТАЛ ПАРТНЪРС" ЕООД, гр. Враца/изх. № 000030-9313-27.11.2014/ /вх. №
000030-9191-25.11.2014/
На 25.11.2014 г. с вх. № 000030-9191, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ТОТАЛ ПАРТНЪРС” ЕООД,
гр. Враца, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Смолян,
район „Център“, община „Смолян“, бул. „България“ № 51.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 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 „ТОТАЛ
ПАРТНЪРС” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Враца, ул. „Г. С. Раковски”
№ 41, ет. 3, ЕИК: 106629150, представлявано от Емилианна Николаева Любенова –
управител, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Смолян, район „Център“, община „Смолян“, бул. „България“ № 51.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4

Стр. 45
За - 4
Против - няма.
2.43."ВИСАБОН 2009" ООД, гр. София /изх. № 000030-9314-27.11.2014/ /вх. № 0000309194-25.11.2014/
На 25.11.2014 г. с вх. № 000030-9194, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ВИСАБОН 2009” ООД,
гр. София, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. София,
ж.к. „Дружба 1”, Кооперативен пазар.
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
„ВИСАБОН 2009” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Оборище”,
ул. „Искър” № 14, ЕИК: 200782311, представлявано от Емил Борисов Кабакчиев - управител,
за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. София,
ж.к. „Дружба 1”, Кооперативен пазар.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.44."ТИ-ВИ-67" ООД, гр. Ботевград /изх. № 000030-9318-27.11.2014/ /вх. № 000030-882317.11.2014/
На 17.11.2014 г. с вх. № 000030-8823, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ТИ-ВИ-67” ООД, гр. Ботевград, 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. Ботевград,
Софийска област, пл. „Незнаен войн” № 5.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ТИ-ВИ67” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Ботевград, Софийска област, ул. „Цар
Освободител” № 14, ЕИК: 122026408, представлявано от Теменужка Петрова Микова –
управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Ботевград,
Софийска област, пл. „Незнаен войн” № 5.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ТИ-ВИ-67” ООД, гр. Ботевград, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.

Стр. 46
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.45."ОЛИМП 09" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-9358-27.11.2014/ /вх. № 000030-883118.11.2014/
На 18.11.2014 г. с вх. № 000030-8831, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от„ОЛИМП 09” ООД, гр. Пловдив,
за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Пловдив,
ж.к. „Тракия“, ул. „Съединение“ № 27 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 „ОЛИМП
09” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, район „Централен”,
пл. „Съединение” № 3, ет. 3, офис 310, ЕИК: 200437621, представлявано от Силвия Монева
Монева – управител и Кръстю Алексиев Милев - управител, поотделно, за подмяна на 2 /два/
броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ж.к. „Тракия”, ул. „Съединение”
№ 27А.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.46."ОЛИМП 09" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-9354-27.11.2014/ /вх. № 000030-883218.11.2014/
На 18.11.2014 г. с вх. № 000030-8832, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от„ОЛИМП 09” ООД, гр. Пловдив,
за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, район
„Западен“, кв. „Кишинев – Смирненски“, бул. „Пещерско шосе“ № 61 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
„ОЛИМП 09” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, район „Централен”,
пл. „Съединение” № 3, ет. 3, офис 310, ЕИК: 200437621, представлявано от Силвия Монева
Монева – управител и Кръстю Алексиев Милев - управител, поотделно, за подмяна на 5 /пет/
броя игрални автомата в игрална зала с адрес гр. Пловдив, район „Западен“, кв. „Кишинев –
Смирненски“, бул. „Пещерско шосе“ № 61 А.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.

Стр. 47
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.47."КАЗИНО ЦЕНТРАЛ" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-9356-27.11.2014/ /вх. №
000030-8833-18.11.2014/
На 18.11.2014 г. с вх. № 000030-8833, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от„КАЗИНО ЦЕНТРАЛ” ООД,
гр. Пловдив, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Пловдив,
район „Централен“, бул. „Христо Ботев“ № 116.
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
ЦЕНТРАЛ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, район „Западен”,
ул. „Копривщица” № 36А – офис 9, ЕИК: 202036563, представлявано от Милен Францов
Кутевски – управител, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. Пловдив, район „Централен”, бул. „Христо Ботев” № 116.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.48."КАЗИНО ПЕРЛА-3" ООД, гр. София /изх. № 000030-9349-27.11.2014/ /вх. №
000030-9092-21.11.2014/
На 21.11.2014 г. с вх. № 000030-9092, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО ПЕРЛА-3” ООД,
гр. София, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата и намаление с 2 /два/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. Русе, ул. „Борисова“ № 58, вх.3, ет. 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „КАЗИНО
ПЕРЛА - 3” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Младост”,
ул. „Михаил Тенев” № 6, ет. 2, ЕИК: 201818251, представлявано от Данаил Христов Илиев –
управител, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата и намаление с 2 /два/ броя
игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Русе, ул. “Борисова”, № 58, вх. 3 ет. 1.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4

Стр. 48
Против - няма.
2.49."ГЕЙМ-4" АД, гр. София /изх. № 000030-9348-27.11.2014/ /вх. № 000030-886519.11.2014/
На 19.11.2014 г. с вх. № 000030-8865, 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 автомата в игрална зала с адрес: гр. София, ул. „Дякон
Игнатий“ № 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 „ГЕЙМ-4”
АД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище”, ул. „Искър” № 14,
ЕИК: 121005279, представлявано от Георги Методиев Карабельов – изпълнителен директор,
за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, ул. „Дякон
Игнатий” № 4.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.50."ПОЛО 11" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-9371-27.11.2014/ /вх. № 000030-912524.11.2014/
На 24.11.2014 г. с вх. № 000030-9125 в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПОЛО 11” ЕООД, гр. София, за
подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомати и утвърждаване на Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. Стара Загора,
бул. „Митрополит Методи Кусев“ № 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 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
„ПОЛО 11” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Средец”,
ул. „Славянска” № 29, ет. 2, ЕИК: 130464790, представлявано от Мариета Георгиева Цекова –
Димитрова – управител и Борис Димов Петков – прокурист, за подмяна на 6 /шест/ броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Стара Загора, бул. „Митрополит Методи Кусев“
№ 7.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ПОЛО 11” 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.
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Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.51."ПЕТЪР РАШКОВ" ЕТ, гр. София /изх. № 000030-9374-27.11.2014/ /вх. № 0000309134-24.11.2014/
На 24.11.2014 г. с вх. № 000030-9134, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „ПЕТЪР РАШКОВ”, гр.
София, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата и увеличение с 1 /един/ брой игрален
автомат в игрална зала с адрес: гр. Сандански, област Благоевград, ул. „Македония“ № 43.
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 „ПЕТЪР РАШКОВ” със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Младост”,
ж.к. „Младост – 1”, бл. 1, вх. 1, ЕИК: 130220658, представлявано от Петър Валентинов
Рашков /физическо лице – търговец/, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата и
увеличение с 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Сандански, област
Благоевград, ул.“Македония“ № 43.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.52."УИН БЕТ- 3" ООД, гр. София /изх. № 000030-9376-27.11.2014/ /вх. № 000030-909021.11.2014/
На 21.11.2014 г. с вх. № 000030-9090, 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 9 /девет/ броя игрални автомата, 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. Бургас, ул. „Александровска“ № 21, хотел „България“.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 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-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 9 девет/ броя игрални автомата и намаление с 1 /един/ брой игрален автомат в
игрална зала с адрес: гр. Бургас, ул. „Александровска” № 21, хотел „България”.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „УИН БЕТ - 3” ООД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
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Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.53."УИН БЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-9378-27.11.2014/ /вх. № 000030-909321.11.2014/
На 21.11.2014 г. с вх. № 000030-9093, 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 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. 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 9 /девет/
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 - 4
За - 4
Против - няма.
2.54."КОРА" ЕООД, гр. Хасково /изх. № 000030-9365-27.11.2014/ /вх. № 000030-898521.11.2014/
На 21.11.2014 г. с вх. № 000030-8985, 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 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. Димитровград, област Хасково, бул. „Д. Благоев” № 9, „Бевърли“.
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 „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

Стр. 51
6 /шест/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Димитровград, област Хасково,
бул. „Д. Благоев“ № 9, „Бевърли“.
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 - 4
За - 4
Против - няма.
2.55."МИЛИОН КАЗИНО" ООД, гр. София /изх. № 000030-9366-27.11.2014/ /вх. №
000030-9095-21.11.2014/
На 21.11.2014 г. с вх. № 000030-9095, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „МИЛИОН КАЗИНО” 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, 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 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
„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 6 /шест/ броя игрални автомати в игрална
зала с адрес: гр. София, район „Изгрев“, бул. „Цариградско шосе” № 16, бл. 11.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „МИЛИОН КАЗИНО” ООД, гр. София
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.56."КЕШ ИНВЕСТ ГРУП" ООД, гр. Димитровград /изх. № 000030-9367-27.11.2014/ /вх.
№ 000030-8984-21.11.2014/
На 21.11.2014 г. с вх. № 000030-8984, 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 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. Тополовград, област Хасково, пл. „Освобождение” № 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:
I. 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,
изразяващи се в подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр.
Тополовград, област Хасково, пл. „Освобождение“ № 2.
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 - 4
За - 4
Против - няма.
2.57."УИН БЕТ-2" ООД, гр. София /изх. № 000030-9380-27.11.2014/ /вх. № 000030-893220.11.2014/
На 20.11.2014 г. с вх. № 000030-8932, 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 1 /един/ брой игрален автомат 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 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
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 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. София, район
„Възраждане”, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 35.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.58."ЕВРО КАЗИНО ГРУП" ООД, гр. София /изх. № 000030-9382-27.11.2014/ /вх. №
000030-9147-25.11.2014/
На 25.11.2014 г. с вх. № 000030-9147, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕВРО КАЗИНО ГРУП” ООД,
гр. София, за увеличение с 6 /шест/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София,
район „Лозенец”, бул. „Черни връх” № 31, в сградата на „ХЕМУСХОТЕЛС” АД.
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 „ЕВРО
КАЗИНО ГРУП” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Лозенец”, бул.
„Черни връх” № 31, ЕИК: 131056701, представлявано от Георги Методиев Карабельов управител, за увеличение със 6 /шест/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр.
София, район „Лозенец”, бул. „Черни връх” № 31, в сградата на „ХЕМУСХОТЕЛС” АД.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.59."КАЗИНО МИРАЖ" ООД, гр. София /изх. № 000030-9388-27.11.2014/ /вх. № 0000309094-21.11.2014/
На 21.11.2014 г. с вх. № 000030-9094, 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 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. 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 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„КАЗИНО 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 с 11 /единадесет/
броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Македония” № 2-4.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КАЗИНО МИРАЖ” ООД, гр. София,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
3. За тото и лото игри:
3.1."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-933727.11.2014/ /вх. № 000030-8937-21.11.2014/
На 21.11.2014 г. с вх. № 000030-8937, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), e подадено писмено искане от ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН
ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, за промяна на адресите на пунктовете, в които ще се приемат
залози и изплащат печалби за тото игра „ТОТО 2”, изразяваща се в промяна на адреса на
1 /един/ брой пункт.
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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 Дамян Георгиев Дамянов – изпълнителен директор, за промяна на адрес на
пункт, в които ще се приемат залози и изплащат печалби за тото игра „ТОТО 2”, както
следва:
І. Да бъде променен адреса на следният пункт:

1.

Стар адрес
гр. София, ж.к. „Надежда“ – 3 част, ул. „Бели Дунав“, на
200 м. югозападна посока от метростанция „Бели Дунав“

Нов адрес
гр. София, ж.к. „Надежда“ – 5 част, ул. „Бели
Дунав“, бл. № 530

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
3.2."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-9350-27.11.2014/ /вх. № 000030-909921.11.2014/
На 21.11.2014 г. с вх. № 000030-9099, 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 откриване на 9 /девет/ броя букмейкърски 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
„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“.
Да се разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в следните
пунктове:
1. с. Якимово, община Якимово, област Монтана, ул. „Славянска“ № 54;
2. гр. Монтана, община Монтана, област Монтана, бул. „Монтана“ № 28;
3. гр. Русе, община Русе, област Русе, ул. „Ниш“ № 40;
4. с. Търничани, община Павел баня, област Стара Загора, ул. „Розова долина“ № 23;
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5. гр. Стара Загора, община Стара Загора, област Стара Загора, ул. „Генерал
Столетов“ № 143, магазин № 1;
6. гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, ж.к. „Тракия“, ул. „Ягодовско
шосе“ № 15;
7. гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, ж.к. „Тракия“, ул. „Васил Атанасов“
№ 10;
8. с. Бобошево, община Бобошево, област Кюстендил, ул. „Г.С.Раковски“ № 9;
9. гр. Шивачево, община Твърдица, област Сливен, ул. „Ленин“ № 129-153.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
3.3."НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ" ООД, гр. София /изх. № 000030-9353-27.11.2014/ /вх. №
000030-9117-21.11.2014/
На 21.11.2014 г. с вх. № 000030-9117, 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 49 /четиридесет и девет/ 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
„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.

ВЕЛИКО ТЪРНОВО
С. ГОРНО ДРАГЛИЩЕ
РАЗЛОГ
ЦАРЕВО
ПЛОВДИВ
БЛАГОЕВГРАД
БУРГАС
ВАРНА
БЛАГОЕВГРАД

бул."България" 74
с. Горно Драглище, ул. Първа,УПИ I-261 в кв. 29
ул. Екзарх Йосиф 53
ул. Хан Аспарух 33
ул. Гоце Делчев 6А
ул. АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ № 35
к-с Възраждане, ул."Александър Велики" 44, магазин 1
сп. "Железни врата", ул. "Железни врата", посока ул.Дубровник
УПИ V, кв 5, кв. "Запад" Районен пазар, ПИ 04279.609.17

10.

БУРГАС

КС "МЕДЕН РУДНИК", ул."Въстаническа" до старата поща Позиция
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11.
12.

ВЕЛИНГРАД
ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО

пл.№9501-ПОС, западно от УПИ XII."За КОО" в кв. 361 р-т "Милениум"
УПИ № II-пазар, кв. 83 по ПУП на гр. Ген Тошево

13.

ПЕТРИЧ

УПИ I, кв.48, ПИ 56126.600.1554

14.
15.

ПЛЕВЕН
ПЛОВДИВ

16.

ПЛОВДИВ

17.

ПЛОВДИВ

18.

ПЛОВДИВ

19.

ПЛОВДИВ

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

САМОКОВ
СИМИТЛИ
СОФИЯ
СОФИЯ
СОФИЯ
СОФИЯ
СОФИЯ
СОФИЯ
СОФИЯ
СОФИЯ
СОФИЯ

31.

СОФИЯ

32.

СОФИЯ

33.

СОФИЯ

34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

СОФИЯ
ХАСКОВО
ХАСКОВО
ХАСКОВО
ХАСКОВО
ХАСКОВО
ХАСКОВО
ХАСКОВО
ХАСКОВО
ХАСКОВО
ХАСКОВО
ХАСКОВО
ХАСКОВО
ХАСКОВО

48.

ХАСКОВО

49.

ХАСКОВО

пл. Иван Миндиликов № 8
спирка № 40, кметство район Южен, бул. Македония, посока юг-север
спирка № 43, Сточна гара, бул.Христо Ботев, пред товарна гара, посока
запад-изток
спирка № 251 на бул.Източен на кръстовището с бул.Мария Луиза,
посока север-юг
спирка № 125 на бул.Цариградско шосе - кв.Гладно поле, посока запад изток
спирка № 44 на бул.Цар Борис III Обединител - спирка срещу ПУ, посока
юг-север
бул. Софийско шосе, западно от маг. Монтажи, в ПИ-65231.901.443
петно №3 в кв. 26а
район Овча купел, до бл. 604, терен № 4
район Овча купел, до бл. 604, терен № 2
район Овча купел, ул. Монтевидео, пред бл. 501, терен № 2
район Овча купел, бул. Президент Линкълн, пред бл. 26, терен № 1
Метростанция №18 "Младост 3", Западен вестибюл, помещение № 8.4
УПИ X-424/ ПИ 68134.4081.69/, кв.8, м. НПЗ "Изток" - Къро
ул. "Граф Игнатиев" № 14
в подлеза на бул."Цариградско шосе" - "Царевец", магазин № 9
бул. „Хр.Смирненски“,пазар Римска стена, павилион №1
на ъгъла на бул. "Янко Сакъзов" и ул. "Васил Априлов", позиция 8, СО
р-н "Оборище"
УПИ I-25, кв.16, м. Младост 3, до 25ДКЦ
ж.к. "Люлин"4, бул. "Добринова Скала", северно от кръстовището с ул.
"Филиповско шосе", кв.20, източно от блок 464
на ъгъла на ул. Черковна и ул. Султан тепе, позиция 1
ул. "Св.Св. Кирил и Методий" спирката срещу СОУ "Васил Левски"
ул. Сан Стефано и ул. Пирин
бул. "Съединение" и ул. "Омуртаг", до аптеката
пл. "Свобода" и ул. "п. Евтимий", до Областнаа администрация
ул. "Сан Стефано" и ул. "Стефан Караджа"
ул. "Св. Св. Кирил и Методий", до магазин южно от ул. "Кооператор"
ул. "Рила" и ул. "Георги Кирков", западно от Трета поликлиника
ул. "Дунав", източно от бул. "Г.С.Раковски"/пред бл. №28/
ул. "Стара планина", пред парка до Военното поделение
пл. "Общински", северно от ул. "Отец Паисий"
бул. "Васил Левски", между бл. № 34 и бл. № 35
бул. "Васил Левски", спирката пред бл. № 9
бул. "Съединение", източния портал на КАТ
бул. "Васил Левски" и ул. "Ком", южно от бл. № 25 и кръгово
кръстовище
бул. "Съединение" посока запад изток на спирката преди търговията

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
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4. За залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета:
4.1."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-928426.11.2014/ /вх. № 000030-8936-21.11.2014/
На 21.11.2014 г. с вх. № 000030-8936, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), e подадено писмено искане от ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН
ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, за промяна на 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 промяна на адреса на 1 /един/ брой 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 Дамян Георгиев Дамянов – изпълнителен директор, за промяна на адрес на
пункт, 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 бъде променен адреса на следният пункт:

1.

Стар адрес
гр. София, ж.к. „Надежда“ – 3 част, ул. „Бели Дунав“, на
200 м. югозападна посока от метростанция „Бели Дунав“

Нов адрес
гр. София, ж.к. „Надежда“ – 5 част, ул. „Бели
Дунав“, бл. № 530

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
4.2."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-9351-27.11.2014/ /вх. № 000030-909721.11.2014/
На 21.11.2014 г. с вх. № 000030-9097, 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 откриване на 9 /девет/ броя букмейкърски 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 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 разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в следните
пунктове:
1. с. Якимово, община Якимово, област Монтана, ул. „Славянска“ № 54;
2. гр. Монтана, община Монтана, област Монтана, бул. „Монтана“ № 28;
3. гр. Русе, община Русе, област Русе, ул. „Ниш“ № 40;
4. с. Търничани, община Павел баня, област Стара Загора, ул. „Розова долина“ № 23;
5. гр. Стара Загора, община Стара Загора, област Стара Загора, ул. „Генерал Столетов“
№ 143, магазин № 1;
6. гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, ж.к. „Тракия“, ул. „Ягодовско
шосе“ № 15;
7. гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, ж.к. „Тракия“, ул. „Васил Атанасов“
№ 10;
8. с. Бобошево, община Бобошево, област Кюстендил, ул. „Г.С.Раковски“ № 9;
9. гр. Шивачево, община Твърдица, област Сливен, ул. „Ленин“ № 129-153.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
4.3."ЕВРОФУТБОЛ" ООД, гр. София /изх. № 000030-9355-27.11.2014/ /вх. № 0000308835-18.11.2014/
На 18.11.2014 г. с вх. № 000030-8835, 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. Свиленград, община Свиленград, област Хасково, ул. „Генерал Скобелев № 1;
2. гр. София, община „Люлин“, област София, ж.к. „Люлин 1“ бл.3, вх А;
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3. гр. Пазарджик, община Пазарджик, област Пазарджик, ул. „Алексендър
Стамболийски“ № 18;
4. гр. Видин, община Видин, област Видин, ул. „Цар Симеон Велики“ № 107;
5. гр. Тутракан, община Тутракан, област Тутракан, ул. „Сава Огнянов“ № 1;
6. гр. Провадия, община Провадия, област Варна, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 22;
7. гр. Рудозем, община Рудозем, област Смолян, ул. „Васил Левски“, бл.16, ет. 1;
8. с. Градина, община Първомай, област Пловдив, ул. „Иван Вазов“ № 13.
ІІ. Да се разреши на „ЕВРОФУТБОЛ” ООД да приема залози и изплаща печалби в
следните пунктове:
1. гр. Белово, община Белово, област Пазарджик, бул. „Юндола“ № 3, бл. 2, вх. Б, ет. 1;
2. гр. Койнаре, община Червен бряг, област Плевен, ул. „Милчо Симеонов“ № 62;
3. гр. Пещера, община Пещера, област Пазарджик, ул. „Димитър Горов“ № 21;
4. гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, ул. „Бяло Море, № 2;
5. с. Първомайци, община Горна Оряховица, област Велико Търново, ул. „Александър
Батемберг“ № 38;
6. гр. Русе, община Русее, област Русе, ул. „Ниш“ № 40, бл. „Елина“;
7. гр. Стара Загора, община Стара Загора, област Стара Загора, ул. „Ген. Столетов“
№ 143, магазин 1.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
5. За онлайн залагания в игрално казино:
5.1."EUROFOOTBALL" LTD, Малта /изх. № 000030-9387-27.11.2014/ /вх. № 000030-891520.11.2014/
На 20.11.2014 г. с вх. № 000030-8915, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „EUROFOOTBALL LIMITED“,
Малта, за увеличение с 2 /два/ броя игралните модули на игралния софтуер на
комуникационното оборудване за организиране онлайн на хазартни игри в игрално казино
/сайт за онлайн залагания: www.efbet.com/.
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
„EUROFOOTBALL LIMITED“ със седалище и адрес на управление: Малта, San Gwann,
SGN1437, Flat 1, Suite 3, 64 Agiton Buildings, St. Anthony Street, представлявано от Мартин
Красимиров Симеонов, изразяваща се в увеличение с 2 /два/ броя игралните модули на
игралния софтуер на комуникационното оборудване за организиране онлайн на хазартни игри
в игрално казино /сайт за онлайн залагания: www.efbet.com/, както следва:
1. Игрални модули на игралния софтуер на комуникационно оборудване, с които ще
бъде увеличен броя им:
№

Наименование

Тип, версия

Производител

1.
2.

Elephant RGS (Remote Game Server)
EGT Multigame Server

GS 4.1
v.3.2.0

„Казино Технологии“ АД
„Евро Геймс Технолоджи“ ЕООД

Удостоверение за
одобрен тип ИА
КС-010
КС-012

Стр. 60
2. Игрален сървър и игрални модули на игралния софтуер на комуникационно
оборудване, които ще бъдат експлоатирани след промените:
2.1. Игрален софтуер:
№

Наименование

Тип, версия

Производител

1.

BetSys

Модул Bet 7, тип 02

„И-КАРД“ ООД

Удостоверение за
одобрен тип ИА
КС-004

2.2. Модули:
№

Наименование

1.
2.
3.

Elephant RGS (Remote Game Server)
Elephant RGS (Remote Game Server)
EGT Multigame Server

Тип,
версия
GS 3.2
GS 4.1
v.3.2.0

Производител
„Казино Технологии“ АД
„Казино Технологии“ АД
„Евро Геймс Технолоджи“ ЕООД

Удостоверение за
одобрен тип ИА
КС-008
КС-010
КС-012

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
6. За залагания върху случайни събития:
6.1."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-9352-27.11.2014/ /вх. № 000030-909621.11.2014/
На 21.10.2014 г. с вх. № 000030-9096, 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 откриване на 9 /девет/ броя букмейкърски 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
„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 разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в следните
пунктове:
1. с. Якимово, община Якимово, област Монтана, ул. „Славянска“ № 54;
2. гр. Монтана, община Монтана, област Монтана, бул. „Монтана“ № 28;
3. гр. Русе, община Русе, област Русе, ул. „Ниш“ № 40;
4. с. Търничани, община Павел баня, област Стара Загора, ул. „Розова долина“
№ 23;
5. гр. Стара Загора, община Стара Загора, област Стара Загора, ул. „Генерал Столетов“
№ 143, магазин № 1;
6. гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, ж.к. „Тракия“, ул. „Ягодовско
шосе“ № 15;
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7. гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, ж.к. „Тракия“, ул. „Васил
Атанасов“ № 10;
8. с. Бобошево, община Бобошево, област Кюстендил, ул. „Г.С.Раковски“ № 9;
9. гр. Шивачево, община Твърдица, област Сливен, ул. „Ленин“ № 129-153.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел девети. Разглеждане на писмени искания за утвърждаване на представени от
организаторите на хазартни игри правила по чл. 22, ал. 1, т. 4 – 7 и удостоверителни
знаци по чл. 22, ал. 1, т. 9 от Закона за хазарта:
1. Лото игри:
1.1."НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ" ООД, гр. София /изх. № 000030-9383-27.11.2014/ /вх. №
000030-9295-26.11.2014/
На 26.11.2014 г. с вх. № 000030-9295, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ”
ООД, гр. София, за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране и
провеждане на моментна лотарийна игра лото игра „ЛОТАРИО“ и утвърждаване на
4 /четири/ броя образци на талони за участие в лото игра „ЛОТАРИО“, разновидности:
„ЛОТО СПОРТ”, „ЛОТО 4”, „ЛОТО 3” и „ЛОТО 2”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 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 „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ” ООД със
седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Оборище”, ул. „Московска” № 43,
ЕИК: 202789144, представлявано от Димитър Денчев Ганев – управител, за организиране на
лото игра „ЛОТАРИО“ с 13 броя разновидности: „ЕВРО ЛОТО”, „ЕВРО ДЖАКПОТ”,
„ЛОТО ЖОКЕР”, „КЕШ”, „ПОКЕР ЛОТО”, „ЛОТО СПОРТ”, „ТВ ЛОТО“, „МЕГА ЛОТО”,
„ЛОТО 2”, „ЛОТО 3”, „ЛОТО 4” и „ЛОТО +”, „ЛОТО МИЛИОН”, Игрални условия и
правила за организиране на лото игра „ЛОТАРИО“ и 4 /четири/ броя образци на талони за
участие в лото игра „ЛОТАРИО“, разновидности: „ЛОТО СПОРТ”, „ЛОТО 4”, „ЛОТО 3” и
„ЛОТО 2”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
Х. Поправка на очевидна фактическа грешка:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."ФАРТ-МР-ФЕДОР ПАВЛОВ" ЕТ, гр. Тетевен /изх. № 000030-9291-26.11.2014/ /вх. №
000030-8913-20.11.2014/
На 20.11.2014 г. с писмо с вх. № 000030-8913, Държавната комисия по хазарта е
уведомена за допусната очевидна фактическа грешка в Решение № 000030-7896/17.10.2014

Стр. 62
г., което да се отрази в издадено Удостоверение за издаден лиценз № 000030-7986 от
21.10.2014 г.
На 09.10.2014 г. с вх. № 000030-7616, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „ФАРТ-МР-ФЕДОР ПАВЛОВ”,
гр. Тетевен, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Тетевен,
обл. Ловеч, пл. „Сава Младенов“.
Грешката в Решение № 000030-7896/17.10.2014 се изразява в следното:
1. В списъка на игралните автомати, които ще бъдат експлоатирани в игралната зала е
допусната грешка в изписването на тип, версия на игрален автомат на позиция № 8, а именно:
№

8.

Наименование

Тип, версия

Производител

Идентификационен
номер

БАРГЕЙМ

BG 112-03, Gamopolis ІV

„Казино технологии” АД

100702-004

Удостоверение Игрални
за одобрен тип
места
ИА
(бр.)

1995.1

1

Вярното изписване на тип, версия на игралният автомат, който ще бъде експлоатиран в
игралната зала е:
№

8.

Наименование

Тип, версия

Производител

Идент. номер

БАРГЕЙМ

BG 112-03, Gamopolis VІ

„Казино технологии” АД

100702-004

Удостоверение Игрални
за одобрен тип
места
ИА
(бр.)

1995.1

1

2. В списъка на системи за формиране на премия джакпот, не е вписана система за
формиране на премия джакпот Vega Jackpot System, тип EGT-J22, идентификационен
№ 88610.
Предвид гореизложенто и на основание чл. 27, ал. 3 от ЗХ, Държавната комисия по
хазарта
РЕШИ:
Поправя очeвидна фактическа грешка в Решение № 000030-7896/17.10.2014 г.,
което да се отрази в издадено Удостоверение за издаден лиценз № 000030-7986 от
21.10.2014 г. на ЕТ „ФАРТ-МР-Федор Павлов”, изразяваща се в изписването на тип,
версия на игрален автомат на позиция № 8 и изписване на система за формиране на
премия джакпот Vega Jackpot System, тип EGT-J22, идентификационен № 88610, които
ще бъдат експлоатирани в игралната зала, както следва:
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 15 /петнадесет/ броя
игрални автомата с 15 /петнадесет/ броя игрални места, както следва:
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Удостоверение Игрални
за одобрен тип
места
ИА
(бр.)

Наименование

Тип, версия

Производител

Идентификационен
номер

БАРГЕЙМ
БАРГЕЙМ
БАРГЕЙМ
БАРГЕЙМ
БАРГЕЙМ
БАРГЕЙМ
БАРГЕЙМ

BG 11-10, 3.05V
BG 11-10, 3.05V
BG 11-10, 3.05V
BG 11-10, 3.05V
BG 113-03,Multi Games
BG 113-03,Multi Games
BG 103-03 Gamopolis ІІІ

„Казино технологии” АД
„Казино технологии” АД
„Казино технологии” АД
„Казино технологии” АД
„Казино технологии” АД
„Казино технологии” АД
„Казино технологии” АД

050310-077
050310-078
050310-079
050310-080
100702-001
100702-002
100702-003

035.3
035.3
035.3
035.3
2099
2099
1852.2

1
1
1
1
1
1
1

БАРГЕЙМ

BG 112-03 Gamopolis VІ

„Казино технологии” АД

100702-004

1995.1

1

EGT-VS3

„Евро Геймс Технолоджи“ ООД

88605

1946

1

EGT-VS3

Евро Геймс Технолоджи“ ООД

88606

2039

1

EGT-VS3

Евро Геймс Технолоджи“ ООД

88607

2251

1

EGT-VS3-4

Евро Геймс Технолоджи“ ООД

88609

2272

1

99962

2402

1

99963

2402

1

VEGA VISION
MULTI-8
VEGA VISION
MULTI-9
VEGA VISION
MULTI-10
VEGA PREMIER
MULTI-3
VEGA PREMIER
MULTI-5
VEGA PREMIER
MULTI-5

EGT-VS3-4
EGT-VS3-4

„ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ”
ООД
„ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ”
ООД

Стр. 63
VEGA PREMIER
MULTI-5

15.

EGT-VS3-4

„Евро Геймс Технолоджи” ООД

88608

2402

1

След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
№

Тип, версия

Производител

Идент. номер

1.
2.
3.

BGJP 20.11, вер. 1.01
BGJP 60-04, Fusion
Vega Jackpot System, EGT-J22

„Казино технологии” АД
„Казино технологии” АД
„Евро Геймс Технолоджи“ ООД

JP050310-087/2005
JP100702-007/2010
88610

Удост. за
одобрен тип
ДП
ДП 003
ДП 052
ДП 099

Процент на
отчисление
1.0
2.0
1.0

Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.2."МИЛЕНИУМ-МВ" ЕООД, гр. Димитровград /изх. № 000030-9359-27.11.2014/ /вх. №
000030-9123-24.11.2014/
На 24.11.2014 г. с писмо с вх. № 000030-9123, Държавната комисия по хазарта е
уведомена за допусната очевидна фактическа грешка в Решение № 000030-7906/17.10.2014
г., което да се отрази в издадено Удостоверение за издаден лиценз № 000030-8119 от
27.10.2014 г.
На 14.10.2014 г. с вх. № 000030-7683, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „МИЛЕНИУМ – МВ“ ЕООД,
гр. Димитровград за подмяна на 2 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Димитровград, област Хасково, бул. „България“ № 1.
Грешката в Решение № 000030-7906/17.10.2014 се изразява в следното:
1. В списъка на игралните автомати, които ще бъдат експлоатирани в игралната зала е
допусната грешка в изписването на идентификационния номер на игрален автомат на позиция
№ 6, а именно:
№
6.

Наименование

Тип, версия

Производител

Идентификационен
номер

БАРГЕЙМ

BG 11-10, 3.05V

„Казино технологии” АД

030526-115

Удостоверение Игрални
за одобрен тип
места
ИА
(бр.)
035.4
1

Вярното изписване на тип, версия на игралният автомат, който ще бъде експлоатиран в
игралната зала е:
№
8.

Наименование

Тип, версия

Производител

Идент. номер

БАРГЕЙМ

BG 11-10, 3.05V

„Казино технологии” АД

030526-015

Удостоверение Игрални
за одобрен тип
места
ИА
(бр.)
035.4
1

Предвид гореизложенто и на основание чл. 27, ал. 3 от ЗХ, Държавната комисия по
хазарта
РЕШИ:
Поправя очeвидната фактическа грешка в Решение № 000030-7906/17.10.2014 г.,
което да се отрази в издадено Удостоверение за издаден лиценз № 000030-8119 от
27.10.2014 г. на „МИЛЕНИУМ – МВ“ ЕООД, изразяваща се в изписването на
идентификационния номер на игрален автомат на позиция № 6, който ще бъде
експлоатиран в игралната зала, както следва:
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 17 /седемнадесет/ броя
игрални автомата със 17/седемнадесет/ броя игрални места, както следва:

Стр. 64
Удостоверение Игрални
за одобрен тип
места
ИА
(бр.)

№

Наименование

Тип, версия

Производител

Идентификационен
номер

16.
17.
18.

JOPPY
JOPPY
JOPPY

„ДЖИ.ПИ.ЕЛ” ЕООД
„ДЖИ.ПИ.ЕЛ” ЕООД
„ДЖИ.ПИ.ЕЛ” ЕООД

00JM1042
00JM3087
00JM3088

457
750
750

1
1
1

19.

БАРГЕЙМ

„Казино Технологии” АД

071023-116

1025

1

20.

БАРГЕЙМ

„Казино Технологии” АД

071023-108

1094.1

1

21.
22.

БАРГЕЙМ
БАРГЕЙМ
MULTI
GAMINATOR 18

Crazy Bugs
Ka Poker
Ka Poker
BG 56-03, V1.10 Multi
Gemini I
BG 65-03, V1.10 Multi
Gemini IV
BG 11-10, 3.05V
BG 11-10, 3.05V

„Казино Технологии” АД
„Казино Технологии” АД
Austrian Gaming Industries
GmbH

030526-015
030327-009

035.4
035.4

1
1

191720-272597

1378

1

410110-36561

244

1

05818

1941

1

05817

1946

1

189979

1227

1

87594

2272

1

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

VCL 053

FV-623 CF
American/Bulgarian Poker
ІІ

VEGA VISION
EGT-VS3
MULTI-6
VEGA VISION
EGT-VS3
MULTI-8
MULTI
FV 623 CF
GAMINATOR 4
VEGA PREMIER
EGT-VS3-4
MULTI-3
VEGA PREMIER
EGT-VS3-4
MULTI-3
БАРГЕЙМ
BG 112-03, Gamopolis VI
BG 65-03 версия V1.10
БАРГЕЙМ
Multi Gemini IV
БАРГЕЙМ
BG 112-03, Gamopolis VI

Novomatic Inc. GmbH.
„Евро Геймс Технолоджи”
ООД
„Евро Геймс Технолоджи”
ООД
Austrian Gaming Industries
GmbH
„Евро Геймс Технолоджи”
ООД
„Евро Геймс Технолоджи”
ООД
„Казино Технологии” АД

87595

2272

1

081204-117

1995.1

1

„Казино Технологии” АД

081204-118

1094.1

1

„Казино Технологии” АД

081124-112

1995.1

1

По раздел единадесети. Докладни записки:
1. Докладна записка с изх. № 000030-9368 от 27.11.2014 г.
На 30.09.2014 г. с вх. № 000030-7433 и вх. № 000030-7434, в съответствие с чл. 32, във
връзка с чл. 22, ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ВИЛОКС
ГРУП” ЕООД, 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. Гоце Делчев, обл. Благоевград,
ул. „Дунав“ № 26, търговски център Гоце Делчев и гр. Търговище, ул. „Епископ Софроний“
№ 15.
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 писма изх. № 0000307696/14.10.2014г. и изх. № 000030-7695/14.10.2014 бе изискано представянето на
допълнителни документи.
На 14.11.2014 г. с писма с вх. № 000030-8782 и вх. № 000030-8784, искателят моли за
удължаване на срока за предоставяне на документи по подадените писмени искания на
основание чл. 33, ал. 5, изр. 3 от ЗХ, с оглед на наличието на правна и фактическа сложност
по предоставянето на удостоверения за въвеждане в експлоатация на обектите.
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 „ВИЛОКС ГРУП” ЕООД, 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. Гоце Делчев, обл. Благоевград, ул. „Дунав“ № 26, търговски център Гоце Делчев и
гр. Търговище, ул. „Епископ Софроний“ № 15.
Гласували - 4

Стр. 65
За - 4
Против - няма.
2. Докладна записка с изх. № 000030-9389 от 27.11.2014 г.
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”.
По подадените документи е извършена проверка и проучване във връзка с
изискванията на Закона за хазарта.
На проведено на 31.10.2014 г. заседание след като е обсъдила представените от
искателя документи, ДКХ е преценила, че има неизяснени обстоятелства по чл. 5, ал. 1, т. 4 от
ЗХ. Във връзка с доказване на направените инвестиции и наличието на средства за
организиране на играта на основание чл. 21, ал. 1 от ЗХ на 05.11.2014 г. е изпратено писмо
изх. № 000030-8541 до ДАНС за предприемане на действия по компетентност.
На 27.11.2014 г. след постъпило писмо с информация от ДАНС относно „ГОЛДЪН
ГЕМБЪЛ” ЕООД, ДКХ разгледа и анализира цялата налична информация и прецени всички
обстоятелства, след което прие, че подадените документи с искане вх. № 0000306627/08.09.2014 г. не отговарят на изискванията на ЗХ за издаване на лиценз за организиране
на хазартни игри в игрално казино.
С оглед гореизложеното и на основание чл. 22, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 8, ал. 2 и
чл. 9, ал. 7 от Закона за хазарта, Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Отказва да издаде 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 - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел дванадесети. Разни.
1.„СИ-ЕЛ-ЕЛИТ – ЖЕЧО МАРИНОВ” ЕТ, гр. Бургас /изх. № 000030-9459-28.11.2014/
/вх. № 000030-8770-14.11.2014/
На 14.11.2014 г. с вх. № 000030-8770, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „СИ-ЕЛ-ЕЛИТ – ЖЕЧО
МАРИНОВ”, гр. Бургас, за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални
автомати, за срок от 10 /десет/ години в игрална зала с адрес: гр. Несебър, обл. Бургас,
ул. „Иван Вазов” № 9, вх. 4, 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.
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 „СИ-ЕЛ-ЕЛИТ – ЖЕЧО МАРИНОВ” със седалище и
адрес на управление: гр. Бургас, кв. „Славейков”, бл. 71, вх. 8, ет. 5, ап. 13, ЕИК: 812094175,

Стр. 66
представляван от Жечо Иванов Маринов - /физичeско лице – търговец/, за организиране на
хазартни игри с игрални автомати за срок от 10 /десет/ години в игрална зала с адрес:
гр. Несебър, обл. Бургас, ул. „Иван Вазов” № 9, вх. 4, ет. 1.
II. Да бъдат утвърдени представените от ЕТ „СИ-ЕЛ-ЕЛИТ – ЖЕЧО МАРИНОВ”,
гр. Бургас:
1. Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в
игрална зала;
2. Правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на
хазартни игри с игрални автомати и задължителни образци за счетоводна отчетност;
3. Изисквания за игралните зали по отношение на вида на помещенията или сградата,
минималната площ, разпределението на помещенията и необходимото техническо
оборудване за контрол.
4. Технически изисквания за системите за контрол върху хазартните игри и игралното
оборудване.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
Председател на ДКХ:
/Огнемир Митев/

Секретар-протоколчик:
/Виолета Христова/

