РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВОНАФИНАНСИТЕ
ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА
ПРОТОКОЛ
№ 000030-1230
Гр. София, 10.02.2015 г.
Днес, 10 февруари 2015 г. се проведе заседание на Държавната комисия по хазарта
(ДКХ) с участието на г-н Огнемир Митев – председател, г-н Васил Панов, г-жа Маргарита
Контантинова Златанова, г-н Тодор Керанов и г-н Явор Колев – членове.
На заседанието присъства г-н Григор Господинов – директор на дирекция
„ЛИКОИСА” в ДКХ.
Заседанието се проведе при наличието на предвидения в закона кворум при следния
ДНЕВЕН РЕД:
Раздел първи. Определяне на интернет страници, чрез които се организират хазартни
игри от лица, които не са получили лиценз по Закона за хазарта /изх. № 201/09.02.2015г./
Раздел втори. Преустановяване на нарушение посредством интернет страници, чрез
които се организират хазартни игри от лица, които не са получили лиценз по Закона за
хазарта /изх. № 200/09.02.2015 г./
Раздел трети. Разглеждане на заявления за утвърждаване на типове игрално
оборудване, които могат да се експлоатират в страната, по списък.
Раздел четвърти. Разглеждане на предложение за откриване на процедура по чл. 85,
ал. 1, т. 1 от Закона за хазарта за временно отнемане на лиценз:
1. Игри в игрално казино:
1.1.„АСРАР КАЗИНО ГРУП“ АД, гр. София /изх. № 194-09.02.2015/
Раздел пети. Разглеждане на предложение за прилагане на принудителна
административна мярка по чл. 86, ал. 1, т. 7 от Закона за хазарта:
1. Игри в игрално казино:
1.1.„СЪНИ БИЙЧ ЕНТЪРТЕЙМЪНТ“ АД, гр. София /изх. № 195-09.02.2015г./
Раздел шести. Разглеждане на писмени искания за промени в обстоятелства, вписани в
издаден лиценз:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."ГРАНД КАЗИНО" ООД, гр. София /изх. № 000030-1081-09.02.2015/ /вх. № 000030-85229.01.2015/
1.2."ГРАНД КАЗИНО-2" ООД, гр. София /изх. № 000030-1080-09.02.2015/ /вх. № 000030-85129.01.2015/
1.3."ГРАНД КАЗИНО-3" ООД, гр. София /изх. № 000030-1079-09.02.2015/ /вх. № 000030-85029.01.2015/
2. Производство, разпространение и сервиз на игрално оборудване:
2.1.„ДЖИТЕХ Аустрия“ ГМБХ (GTECH Austria GMBH), Република Австрия /изх. № 0000301022-09.02.2015/ /вх. № 000030-10267-19.12.2014/
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Раздел седми. Разглеждане на писмени искания за продължаване срока на действие на
издадени лицензи по чл. 36, ал. 1 от Закона за хазарта:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."АБ И МД" ООД, гр. Първомай /изх. № 000030-1032-09.02.2015/ /вх. № 000030-67927.01.2015/
1.2."ЗАМИТА ГЕЙМ КОМЕРС" ООД, гр. Бургас /изх. № 000030-1074-09.02.2015/ /вх. №
000030-313-20.01.2015/
Раздел осми. Разглеждане на писмени искания за издаване на лиценз за обект, в който са
се организирали хазартни игри:
1. Игри в игрално казино:
1.1."ПАЛМС БУРГАС" ООД, гр. Бургас /изх. № 000030-1078-09.02.2015/ /вх. № 00003010427-23.12.2014/
2. За игри с игрални автомати:
2.1."КАЗИНО СЪРКЪЛ" ООД, гр. София /изх. № 000030-1062-09.02.2015/ /вх. № 000030-7507.01.2015/
Раздел девети. Разглеждане на писмени искания за извършване на промени в
Удостоверение за издаден лиценз:
1. Игри в игрално казино:
1.1."УИН СИТИ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1009-09.02.2015/ /вх. № 000030-75228.01.2015/
1.2."СИТИ КАЗИНО ГРУП" ООД, гр. София /изх. № 000030-1006-09.02.2015/ /вх. № 000030846-29.01.2015/
1.3."ИНТКО ИНТЕРНЕШЪНЪЛ КАЗИНО КЛУБ" ЕАД, гр. София /изх. № 000030-105109.02.2015/ /вх. № 000030-932-03.02.2015/
2. За игри с игрални автомати:
2.1."ПЕТЪР РАШКОВ" ЕТ, гр. София /изх. № 000030-1029-09.02.2015/ /вх. № 000030-82529.01.2015/
2.2."ВАЛ" ООД, гр. Перник /изх. № 000030-1030-09.02.2015/ /вх. № 000030-747-28.01.2015/
2.3."НОВА АЛМ" ООД, гр. Варна /изх. № 000030-1031-09.02.2015/ /вх. № 000030-88230.01.2015/
2.4."ДЕНИ-ДЕНКА ВЕЛЕВА-СТЕЛА ВЕЛЕВА" ЕТ, гр. Стара Загора /изх. № 000030-107309.02.2015/ /вх. № 000030-201-16.01.2015/
2.5."ДЕНИ-ДЕНКА ВЕЛЕВА-СТЕЛА ВЕЛЕВА" ЕТ, гр. Стара Загора /изх. № 000030-102009.02.2015/ /вх. № 000030-340-21.01.2015/
2.6."ВИЛОКС ГРУП" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1011-09.02.2015/ /вх. № 000030-53823.01.2015/
2.7."ВИЛОКС ГРУП" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1056-09.02.2015/ /вх. № 000030-54023.01.2015/
2.8."ВИЛОКС ГРУП" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1054-09.02.2015/ /вх. № 000030-54223.01.2015/
2.9."ВИЛОКС ГРУП" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1055-09.02.2015/ /вх. № 000030-54323.01.2015/
2.10."ВИЛОКС ГРУП" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1071-09.02.2015/ /вх. № 000030-54423.01.2015/
2.11."ВИЛОКС ГРУП" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1007-09.02.2015/ /вх. № 000030-54523.01.2015/
2.12."ПОЛО 11" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1019-09.02.2015/ /вх. № 000030-88330.01.2015/
2.13."ПОЛО 11" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1018-09.02.2015/ /вх. № 000030-88430.01.2015/
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2.14."НАЦИОНАЛ ГРУП" ООД, гр. София /изх. № 000030-1010-09.02.2015/ /вх. № 000030817-28.01.2015/
2.15."ГЕЙМЪР-2001" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1015-09.02.2015/ /вх. № 000030-75028.01.2015/
2.16."ГЕЙМЪР-2001" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1013-09.02.2015/ /вх. № 000030-84529.01.2015/
2.17."БАРГЕЙМ" АД, гр. София /изх. № 000030-1016-09.02.2015/ /вх. № 000030-53923.01.2015/
2.18."НЮ ГЕЙМ АМЮЗМЪНТ" ООД, гр. Гълъбово /изх. № 000030-1076-09.02.2015/ /вх. №
000030-819-28.01.2015/
2.19."НЮ ГЕЙМ АМЮЗМЪНТ" ООД, гр. Гълъбово /изх. № 000030-1021-09.02.2015/ /вх. №
000030-820-28.01.2015/
2.20"УИН БЕТ-2" ООД, гр. София /изх. № 000030-1017-09.02.2015/ /вх. № 000030-71227.01.2015/
2.21."СИТИ КАЗИНО ГРУП" ООД, гр. София /изх. № 000030-1008-09.02.2015/ /вх. № 000030751-28.01.2015/
2.22."ЧЕРНО И БЯЛО-2007" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1033-09.02.2015/ /вх. №
000030-841-29.01.2015/
2.23."СЛОТ ГЕЙМС" ООД, гр. София /изх. № 000030-1052-09.02.2015/ /вх. № 000030-90202.02.2015/
2.24."ХАЗАРТ 08" ООД, гр. София /изх. № 000030-1057-09.02.2015/ /вх. № 000030-57224.01.2015/
2.25."ДЕЛТА ТУРС 2002" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1058-09.02.2015/ /вх. № 000030574-24.01.2015/
2.26."ДЕЛТА ТУРС 2002" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1059-09.02.2015/ /вх. № 000030575-24.01.2015/
2.27."ГЕЙМС МЕНИДЖМЪНТ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1060-09.02.2015/ /вх. №
000030-972-05.02.2015/
2.28."ГЕЙМ-4" АД, гр. София /изх. № 000030-1068-09.02.2015/ /вх. № 000030-844-29.01.2015/
2.29."АНДИВА" ООД, гр. Горна Оряховица /изх. № 000030-1075-09.02.2015/ /вх. № 000030818-28.01.2015/
2.30."БРАТЯ МАТЕВИ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1061-09.02.2015/ /вх. № 000030848-29.01.2015/
2.31."НАВИ" ООД, гр. София /изх. № 000030-1070-09.02.2015/ /вх. № 000030-925-03.02.2015/
2.32."НАВИ" ООД, гр. София /изх. № 000030-1066-09.02.2015/ /вх. № 000030-926-03.02.2015/
2.33."ГОЧЕВ - СТАР" ООД, гр. София /изх. № 000030-1069-09.02.2015/ /вх. № 000030-92403.02.2015/
2.34."ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН" АД, гр. София /изх. № 000030-1067-09.02.2015/ /вх. №
000030-927-03.02.2015/
3. За онлайн залагания в игрално казино:
3.1."EUROFOOTBALL" LTD, Малта /изх. № 000030-1023-09.02.2015/ /вх. № 000030-84329.01.2015/
4. За тото и лото игри:
4.1."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-102709.02.2015/ /вх. № 000030-905-02.02.2015/
4.2."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-1065-09.02.2015/ /вх. № 000030-92903.02.2015/
5. За залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета:
5.1."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-102509.02.2015/ /вх. № 000030-904-02.02.2015/
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5.2."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-1064-09.02.2015/ /вх. № 000030-93103.02.2015/
6. За залагания върху случайни събития:
6.1."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-1063-09.02.2015/ /вх. № 000030-93003.02.2015/
Раздел десети. Разглеждане на писмени искания за утвърждаване на представени от
организаторите на хазартни игри правила по чл. 22, ал. 1, т. 11 и удостоверителни знаци
по чл. 22, ал. 1, т. 9 от Закона за хазарта:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."НЮ ВИЖЪН" ООД, гр. Димитровград /изх. № 000030-1053-09.02.2015/ /вх. № 000030951-04.02.2015/
1.2."ПОЛО 11" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1077-09.02.2015/ /вх. № 000030-88530.01.2015/
2. Лотарийни игри:
2.1."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-102409.02.2015/ /вх. № 000030-903-02.02.2015/

Раздел единадесети. Докладна записка:
1. Докладна записка с изх. № 000030-1082 от 09.02.2015 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. №
201/09.02.2015г./
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.bwin.com/
http://1x2sports.com/
https://www.casinofantasia.com/
http://www.casinoroom.com/
http://www.winpalace.im/
https://adjarabet.com/
http://www.lavida-casino.com/
http://www.aztecrichescasinos.com/
http://www.aztecrichescasino.eu/
http://www.clubworldcasinos.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. 105 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.
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Законът за хазарта определя условията за организирането на хазартни игри на
територията на Република България. Съгласно разпоредбата на чл. 2, ал. 1 от ЗХ хазарт е
всяка игра на случайността, в която има залог и може да се получи печалба или да се загуби
залогът. Законодателят изрично е регламентирал, че на територията на Република България
хазарт може да се организира само с лиценз, издаден от ДКХ.
В развитието на интернет пространството се забелязват тенденции към организирано
използване на букмейкърски къщи, регистрирали свои интернет адреси за хазарт и
интерактивни игри. В организирането на он-лайн хазарта съществува възможността от
злоупотреба от страна на нелицензираните хазартни оператори. Повечето интернет
доставчици (ISP), които предлагат и интернет хазарт, физически се намират в офшорни зони.
В резултат на това операторите могат да променят, преместват или напълно да отстраняват
сайтовете си в рамките на няколко минути. Тази възможност позволява недобросъвестните
оператори да вземат номера на кредитни карти, както и пари, депозирани в сметките на
играчите след което да закрият дейността си. Освен това компютърните хакери или самите
хазартни оператори може чрез намеса в софтуера да манипулират игрите в своя полза.
Участието в интернет хазартни игри, залагания върху резултати, online казино, покер и
др. не могат да бъдат защитени от българското законодателство при настъпили нередности
относно неизплащане на печалби, кражба на лични данни и други злоупотреби поради факта,
че интернет сайтовете, занимаващи се с хазарт, не са получили лиценз от Държавна комисия
по хазарт. Високата степен на обществена опасност е отчетена от българския законодател,
който е предвидил, че организирането на хазартни игри без съответното разрешение е
престъпление по смисъла на Наказателния кодекс.
Посочените интернет страници не отговарят на изискванията, съдържащи се в Закона
за хазарта и на подзаконовите актове по неговото прилагане.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 22, ал. 1, т. 14 от Закона за хазарта
Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
І. Допълва списъка на интернет страниците, чрез които се организират хазартни
игри от лица, които не са получили лиценз по Закона за хазарта.
IІ. Определя следните интернет страници, чрез които се организират хазартни
игри от лица, които не са получили лиценз по Закона за хазарта:
1. https://www.bwin.com/
2. http://1x2sports.com/
3. https://www.casinofantasia.com/
4. http://www.casinoroom.com/
5. http://www.winpalace.im/
6. https://adjarabet.com/
7. http://www.lavida-casino.com/
8. http://www.aztecrichescasinos.com/
9. http://www.aztecrichescasino.eu/
10. http://www.clubworldcasinos.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. 6
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
По раздел втори - Преустановяване на нарушение посредством интернет страници, чрез
които се организират хазартни игри от лица, които не са получили лиценз по Закона за
хазарта /изх. № 200/09.02.2015 г./
С оглед компетентността си за вземане на решения, с които се определят интернет
страници, чрез които се организират хазартни игри от лица, които не са получи лиценз по
Закона за хазарта (ЗХ) и на решения за преустановяване на нарушенията ДКХ извърши
проверка на интернет страници и техни поддомейни, включени в списъка „Списък на интернет
страници, чрез които се организират хазартни игри от лица, които не са получили лиценз по
Закона за хазарта”.
В три дневния срок определен в чл. 22, ал. 4 от ЗХ от публикуването на страницата на
ДКХ на интернет страница https://www.reelcrazysportsbook.com/ (Решение № 47/23.01.2015 г.),
достъпа до нея не е преустановен, но не се предоставя възможност за участие в хазартни игри
чрез интернет страница https://www.reelcrazysportsbook.com/, като се представя информация,
че е преустановена дейността чрез нея и всички потребителски сметки и акаунти на
участниците са прехвърлени към друга интернет страницата. Промяната е извършена преди
подаване на искане от ДКХ по чл. 22, ал. 4 от ЗХ до председателя на Софийския районен съд.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 22, ал. 1, т. 14 и ал. 4 от Закона за хазарта
Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
І. Обновява и актуализира списъка на интернет страниците и техните
поддомейни, чрез които се организират хазартни игри от лица, които не са получили
лиценз по ЗХ, като се изключи от списъка, поради това, че е преустановено нарушението
и е изпълнена разпоредбата на чл. 22, ал. 4 от ЗХ, както следва:
https://www.reelcrazysportsbook.com/.
ІІ. На основание чл. 87 от Закона за хазарта решението подлежи на незабавно
изпълнение независимо дали е обжалвано. Обжалването му не спира изпълнението.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
По раздел трети. Разглеждане на заявления за утвърждаване на типове игрално
оборудване, които могат да се експлоатират в страната, по списък.
1.„ДЖИ.ПИ.ЕЛ“ ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1072-09.02.2015 г./,/вх. № 000030-88830.01.2015 г./
На 30.01.2015 г. с вх. № 000030-888 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
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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

Karma Roulette

Тип
Протокол от изпитване №
Производител

Automated Roulette
ИА-2454 от 28.01.2015 г.
Spintec d.o.o. Slovenia
„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

14120
2014 г.
1. Karma Roulette

Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.„БАЛКАНФОН” ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1012/09.02.2015 г./,/вх. № 000030-88630.01.2015 г./
На 30.01.2015 г. с вх. № 000030-886 е подадено писмено заявление от „БАЛКАНФОН”
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 „БАЛКАНФОН” ЕООД със седалище и адрес на
управление: област София, гр. София, община Столична, район Средец, ул.
„СЛАВЯНСКА” No 29, ет. 2, ЕИК: 121209627, представлявано от Мариета Георгиева
Цекова-Димитрова – управител, 1 /един/ брой тип игрално оборудване, което може да се
експлоатира в страната, както следва:
1. ИГРАЛЕН АВТОМАТ:
№ по
ред
1.

Наименование

PGA

Тип

Game Mix II
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Протокол от изпитване №
Производител
Заявител / номер на
удостоверение
Производствен (сериен)
номер
Година на производство
Вид на играта

Гласували - 5
За - 5
Против - няма.

ИА-2449 от 15.01.2015 г.
Amatic Industries GmbH., Austria
„БАЛКАНФОН” ЕООД/
№ И-2016/03.01.2012 г. за внос и разпространение на
игрално оборудване
02510-01818
2014 г.
Видео слот 37 игри:
1. 80 DAYS;
2. ALL WAYS FRUITS;
3. ADMIRAL NELSON;
4. AZTEC SECRET;
5. BELLS ON FIRE;
6. BOOK OF FORTUNE;
7. CAST A SPELL;
8. COOL DIAMONDS II;
9. CASANOVA;
10. DRAGON’S PEARL;
11. FUNNY BEE;
12. FROG PRINCESS;
13. HOT 27;
14. HOT NEON;
15. HOT DIAMONDS;
16. HOT SEVEN;
17. HOT SCATTER;
18. HOT SPINS;
19. HOT STAR;
20. HOT TWENTY;
21. ICE VOYAGE;
22. JOLLY ROGER II;
23. LIGHTNING HOT;
24. LUCKY ZODIAC;
25. MAGIC IDOL;
26. MAGIC DOLPHIN;
27. MONEYTOO;
28. ODYSSEY;
29. PHARAO II;
30. WILD SHARK;
31. WILD RESPIN (7);
32. WILD QUARTET;
33. WILD 7;
34. WILD DIAMONDS;
35. WILD STARS;
36. WILD WEST;
37. XX CASH;
Видео покер 3 игри:
38. JOKER CARD;
39. MULTI WIN;
40. FRUIT POKER.
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3.„БАЛКАНФОН” ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1014/09.02.2015 г./,/вх. № 000030-88730.01.2015 г./
На 30.01.2015 г. с вх. № 000030-887 е подадено писмено заявление от „БАЛКАНФОН”
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 „БАЛКАНФОН” ЕООД със седалище и адрес на
управление: област София, гр. София, община Столична, район Средец, ул.
„СЛАВЯНСКА” No 29, ет. 2, ЕИК: 121209627, представлявано от Мариета Георгиева
Цекова-Димитрова – управител, 1 /един/ брой тип игрално оборудване, което може да се
експлоатира в страната, както следва:
1. ИГРАЛЕН АВТОМАТ:
№ по
ред
1.

Наименование

PGA

Тип
Протокол от изпитване №
Производител

Game Mix III
ИА-2450 от 15.01.2015 г.
Amatic Industries GmbH., Austria
„БАЛКАНФОН” ЕООД/
№ И-2016/03.01.2012 г. за внос и разпространение на
игрално оборудване

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

02510-01817
2014 г.
Видео слот 39 игри:
1. ALL WAYS FRUITS;
2. ARISING PHOENIX;
3. AZTEC SECRET;
4. BELLS ON FIRE;
5. BILLY’S GANG;
6. BOOK OF AZTEC;
7. BOOK OF FORTUNE;
8. CASINOVA;
9. COOL DIAMONDS II;
10. DIAMOND CATS;
11. DIAMOND MONKEY;
12. DRAGON’S KINGDOM;
13. DRAGON’S PEARL;
14. EYE OF RA;
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15. FORTUNA’S FRUITS;
16. FROG PRINCESS;
17. FRUIT KABOOM!;
18. HOT DIAMONDS;
19. HOT SCATTER;
20. HOT SEVEN;
21. HOT STAR;
22. HOT TWENTY;
23. JOLLY ROGER II;
24. LIGHTNING HOT;
25. LOVELY LADY;
26. LUCKY BELLS;
27. LUCKY COIN;
28. LUCKY ZODIAC;
29. MAGIC DOLPHIN;
30. MAGIC OWL;
31. ROYAL UNICORN;
32. PARTY TIME;
33. PHARAO II;
34. WILD 7;
35. WILD SHARK;
36. WILD STARS;
37. WILD RESPIN;
38. WILD WEST;
39. BINGO
Електронна рулетка 1 игра:
40. ROULETTE ROYAL.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
По раздел четвърти. Разглеждане на предложение за откриване на процедура по чл. 85,
ал. 1, т. 1 от Закона за хазарта за временно отнемане на лиценз:
1. Игри в игрално казино:
1.1.„АСРАР КАЗИНО ГРУП“ АД, гр. София /изх. № 194-09.02.2015/
На 23.01.2015 г. с писмо от ТД на НАП – София, вх. № 147 в Държавната комисия по
хазарта (ДКХ) бе получена информация, че „АСРАР КАЗИНО ГРУП“ АД, има просрочени
публични задължения в размер на 762 558,16 лв. както и невнесен дължим данък по Глава
тридесет и втора, Раздел V, чл. 245 във връзка с чл. 247 от ЗКПО за първо, второ и трето
тримесечие на 2014 г. в размер на 513 153,84 лв.
В писмото от 23.01.2015 г. е посочено, че върху движими вещи и банкови сметки на
„АСРАР КАЗИНО ГРУП“ АД са наложени обезпечителни мерки във връзка със събиране и
на други публични вземания на дружеството в общ размер на 1 675 067,99 лв., като на
основание чл. 197, ал. 7 от ДОПК тези обезпечения съответстват на размера на публичните
задължения на организатора.
След обобщаване на цялата представена информация по отношение на публичните
задължения на организатора се установи, че същият има общо просрочени задължения в
размер на 2 950 779,99 лв., които са, както следва:
- публични задължения, по които е представено обезпечение в размер на главницата и
лихвите - 1 675 067,99 лв., както и
- публични задължения, по които няма представено обезпечение в размер на
главницата и лихвите - 762 558,16 лв. и 513 153,84 лв. или общо 1 275 712 лв.
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Съгласно разпоредбата на чл. 85, ал. 1, т. 1 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, 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 от Закона за хазарта и на
основание чл. 35 във връзка с чл. 26 от Административнопроцесуалния кодекс, Държавната
комисия по хазарта
РЕШИ:
І. Открива производство по прилагане на принудителна административна мярка –
отнемане за срок от три до шест месеца на лиценз, за който е издадено Удостоверение
№ 000030-2732/22.04.2014 г. на „АСРАР КАЗИНО ГРУП“ АД със седалище и адрес на
управление: гр. София, булевард Княз Дондуков № 54, ЕИК: 175308714, представлявано от
Рослан Борисов Младенов, издаден за организиране на хазартни игри в игрално казино с
адрес: к.к. Слънчев бряг-изток, УПИ XV, кв. 19, казино CRYSTAL CROWN.
ІІ. Предоставя възможност на „АСРАР КАЗИНО ГРУП“ АД в 14 /четиринадесет/
дневен срок да дадете писмени обяснения и възражения по мотивите за временно отнемане на
издаденото разрешение и да представите писмени доказателства за погасяване на публичните
задължения на дружеството или за тяхното обезпечение в размер на главницата и лихвите.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
По раздел пети. Разглеждане на предложение за прилагане на принудителна
административна мярка по чл. 86, ал. 1, т. 7 от Закона за хазарта:
1. Игри в игрално казино:
1.1.„СЪНИ БИЙЧ ЕНТЪРТЕЙМЪНТ“ АД, гр. София /изх. № 195-09.02.2015г./
На 06.01.2014 г. с писмо вх. № 19 в Държавната комисия по хазарта (ДКХ/Комисията)
бе получена информация от НАП за просрочени и необезпечени публични задължения в
размер над 5 000 лв. на “СЪНИ БИЙЧ ЕНТЪРТЕЙМЪНТ“ АД. По данни от писмото на НАП
просрочените и необезпечени публични задължения на “СЪНИ БИЙЧ ЕНТЪРТЕЙМЪНТ“
АД са в размер на 126 000 лв.
С уведомителни писма изх. № 124/30.01.2014 г. и № 434/02.04.2014 г. ДКХ е изискала
да се представи от дружеството удостоверение по чл. 87, ал. 6 от ДОПК за липса на
задължения. В указания в писмата срок организаторът не е представил изисканото
удостоверение. Предвид това с протоколно решение от 16.04.2014 г., Комисията е открила
производство по временно отнемане на лиценз, за който е издадено Удостоверение № И1824/07.08.2013 г.
На основание чл. 27, ал. 1 от ЗХ с писмо с изх. № И-1824/23.04.2014 г. организатора е
уведомен за решението на Комисията и му е предоставена възможност да представи писмени
доказателства за погасяване на публичните задължения или за тяхното обезпечение в размера
на главницата и лихвите, и платежни нареждания за внесен данък по ЗКПО. В определения в
писмото срок такива не са представени.
Съгласно разпоредбата на чл. 85, ал. 1, т. 1 от 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, Комисията прилага принудителна административна мярка –
отнемане за срок от три до шест месеца на издадения лиценз.
С решение № 711/27.06.2014 г. ДКХ е наложила принудителна административна мярка
временно отнемане за срок от шест месеца на издадения лиценз на “СЪНИ БИЙЧ
ЕНТЪРТЕЙМЪНТ“ АД. В срока на наложената принудителна административна мярка, който
изтече на 27.12.2014 г., ДКХ задължи дружеството да представи документи доказващи, че
задълженията са погасени. Такива обаче не бяха представени.
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Съгласно чл. 86, ал. 1, т. 7 от ЗХ, когато дружеството не е отстранило
обстоятелството, което е било основание за временното отнемане на лиценза, ДКХ налага
принудителна административна мярка - окончателно отнемане на издадения по Закона за
хазарта лиценз.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 22, ал. 1, т. 1 и чл. 86, ал. 1, т. 7 от Закона
за хазарта, Държавната комисия па хазарта
РЕШИ:
І. Налага принудителна административна мярка окончателно отнемане на издадения
лиценз, за който е издадено Удостоверение № И-1824/07.08.2013 г. на “СЪНИ БИЙЧ
ЕНТЪРТЕЙМЪНТ“ АД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Лозенец”, ул.
„Златен рог” № 22, ет. 10, офис 26, ЕИК: 201738481, представлявано от Жак-Стефан Елия
Джераси – изпълнителен директор, за игрално казино с адрес: к.к. „Слънчев бряг-Изток”,
община Несебър, област Бургас, комплекс „Полюси”, етаж 0, Казино.
ІІ. На основание чл. 87 от ЗХ решението на ДКХ подлежи на незабавно изпълнение,
като обжалването не спира изпълнението на решението.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
По раздел шести. Разглеждане на писмени искания за промени в обстоятелства, вписани
в издаден лиценз:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."ГРАНД КАЗИНО" ООД, гр. София /изх. № 000030-1081-09.02.2015/ /вх. № 000030852-29.01.2015/
На 29.01.2015 г. с вх. № 000030-852, 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 „ГРАНД КАЗИНО” ООД,
гр. София, за промяна в обстоятелствата, вписани в издаден лиценз за организиране на
хазартни игри.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ) се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и чл. 37, ал. 3 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 „ГРАНД
КАЗИНО” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Лозенец”, ул. „Кричим”
№ 63, ЕИК: 175245527, представлявано от Галин Тотьов Василев – управител, и Митко
Цветанов Тодоров - управител, заедно и поотделно, за промяна в управителите и начина на
представляване на дружеството.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
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1.2."ГРАНД КАЗИНО-2" ООД, гр. София /изх. № 000030-1080-09.02.2015/ /вх. №
000030-851-29.01.2015/
На 29.01.2015 г. с вх. № 000030-851, 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 „ГРАНД КАЗИНО-2” ООД,
гр. София, за промяна в обстоятелствата, вписани в издаден лиценз за организиране на
хазартни игри.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ) се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и чл. 37, ал. 3 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 „ГРАНД
КАЗИНО-2” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Лозенец”,
ул. „Кричим” № 63, ЕИК: 175256623, представлявано от Галин Тотьов Василев – управител, и
Митко Цветанов Тодоров - управител, заедно и поотделно, за промяна в управителите на
дружеството.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.3."ГРАНД КАЗИНО-3" ООД, гр. София /изх. № 000030-1079-09.02.2015/ /вх. № 000030850-29.01.2015/
На 29.01.2015 г. с вх. № 000030-850, 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 „ГРАНД КАЗИНО-3” ООД,
гр. София, за промяна в обстоятелствата, вписани в издаден лиценз за организиране на
хазартни игри.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ) се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и чл. 37, ал. 3 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 „ГРАНД
КАЗИНО-3” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Лозенец”,
ул. „Кричим” № 63, ЕИК: 175256598, представлявано от Галин Тотьов Василев – управител, и
Митко Цветанов Тодоров - управител, заедно и поотделно, за промяна в управителите на
дружеството.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
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Против - няма.
2. Производство, разпространение и сервиз на игрално оборудване:
2.1.„ДЖИТЕХ Аустрия“ ГМБХ (GTECH Austria GMBH), Република Австрия /изх. №
000030-1022-09.02.2015/ /вх. № 000030-10267-19.12.2014/
На 19.12.2014 г. с вх. № 000030-10267, 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 „ДЖИТЕХ Аустрия“ ГМБХ
(GTECH Austria GMBH), Република Австрия, за промяна в обстоятелствата, вписани в
издаден лиценз за производство, разпространение и сервиз на игрално оборудване.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ) се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и чл. 37, ал. 3 от ЗХ, председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с
което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ДЖИТЕХ
Аустрия“ ГМБХ (GTECH Austria GMBH), със седалище и адрес на управление: гр.
Унтерпремщатен, район Стирия, Зееринг 13-14, пощ. код № 8141, Република Австрия,
представлявано от Виктор Дуарте - управител, за промени в управлението на дружеството /на
13.10.2014 г. е вписана следната промяна - като директор e вписан Виктор Дуарте/.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
По раздел седми. Разглеждане на писмени искания за продължаване срока на действие
на издадени лицензи по чл. 36, ал. 1 от Закона за хазарта:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."АБ И МД" ООД, гр. Първомай /изх. № 000030-1032-09.02.2015/ /вх. № 000030-67927.01.2015/
На 27.01.2015 г. с вх. № 000030-679, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „АБ и М.Д.“ ООД , гр. Първомай, 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. Златоград,
област Смолян, ул. „Беловидово“ № 23, УПИ I-1342, кв. 133.
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 „АБ И
МД” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Първомай, ул. „Симеон Велики” № 34,
ЕИК: 115131330, представлявано от Боряна Стефанова Маринова - управител, за игрална зала
с адрес: гр. Златоград, област Смолян, ул. „Беловидово” № 23, УПИ І-1342, кв. 133.
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Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.2."ЗАМИТА ГЕЙМ КОМЕРС" ООД, гр. Бургас /изх. № 000030-1074-09.02.2015/ /вх. №
000030-313-20.01.2015/
На 20.01.2015 г. с вх. № 000030-313, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЗАМИТА ГЕЙМ КОМЕРС” ООД,
гр. Бургас на основание чл. 36, ал. 1 от ЗХ, за продължаване срока на действие на издаден
лиценз, за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. Айтос, обл. Бургас, ул. „Христо Ботев” № 18Б.
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
„ЗАМИТА ГЕЙМ КОМЕРС” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Бургас,
ул. „Петко Каравелов” № 25, ет. 2, ап. 6, ЕИК: 102904161, представлявано от Таквор Тиоп
Закарян - управител, за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Айтос, обл. Бургас, ул. „Христо Ботев” № 18Б.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
По раздел осми. Разглеждане на писмени искания за издаване на лиценз за обект, в
който са се организирали хазартни игри:
1. Игри в игрално казино:
1.1."ПАЛМС БУРГАС" ООД, гр. Бургас /изх. № 000030-1078-09.02.2015/ /вх. № 00003010427-23.12.2014/
На 23.12.2014 г. с вх. № 000030-10427, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПАЛМС БУРГАС“ ООД, гр. Бургас,
за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри в игрално казино, за срок от 10
/десет/ години, в игрално казино с адрес: гр. Бургас, ул. „Конт Андрованти“ № 7, 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 „ПАЛМС БУРГАС“ ООД, със седалище и адрес на
управление: гр. Бургас, ул. Цар Петър № 13-15, игрален клуб „Палмс“, ЕИК: 202346216,
представлявано заедно от Жечо Иванов Маринов и Антон Георгиев Михов - управители, за
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организиране на хазартни игри в игрално казино за срок от 10 /десет/ години в обект с
адрес: гр. Бургас, ул. „Конт Андрованти“ № 7, ет. 1.
II. Да бъдат утвърдени представените от „ПАЛМС БУРГАС“ ООД, гр. Бургас:
1. Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино;
2. Правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на
хазартни игри в игрално казино и задължителни образци за счетоводна отчетност;
3. Изисквания за игралното казино по отношение на вида на помещенията или
сградата, минималната площ, разпределението на помещенията и необходимото техническо
оборудване за контрол;
4. Технически изисквания към системите за контрол върху хазартните игри и
игралното оборудване в игралното казино.
5. Образци на удостоверителни знаци /чипове/ за участие в хазартни игри – 10 /десет/
броя в BGN.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2. За игри с игрални автомати:
2.1."КАЗИНО СЪРКЪЛ" ООД, гр. София /изх. № 000030-1062-09.02.2015/ /вх. № 00003075-07.01.2015/
На 07.01.2015 г. с вх. № 000030-75, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1 от
Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО СЪРКЪЛ” ООД, гр. София,
за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати, за срок от
10 /десет/ години в игрална зала с адрес: гр. Шумен, бул. „Славянски” № 3.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
І. Да бъде издаден лиценз на „КАЗИНО СЪРКЪЛ” ООД, със седалище и адрес на
управление: гр. София, район „Красно село“, ж.к. Хиподрума, ул. „Софийски Герой” № 3,
вх. А, ет. 1, ап. 2, ЕИК: 203245964, представлявано заедно и поотделно от Борислав Душков
Михайлов и Асен Борисов Георгиев - управители, за организиране на хазартни игри с
игрални автомати за срок от 10 /десет/ години в игрална зала с адрес: гр. Шумен,
бул. „Славянски” № 3.
II. Да бъдат утвърдени представените от „КАЗИНО СЪРКЪЛ” ООД, гр. София, за
игралната зала:
1. Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати;
2. Правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на
хазартни игри с игрални автомати;
3. Изисквания към игралните зали, в които се организират хазартни игри с игрални
автомати.
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.

Стр. 17
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
По раздел девети. Разглеждане на писмени искания за извършване на промени в
Удостоверение за издаден лиценз:
1. Игри в игрално казино:
1.1."УИН СИТИ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1009-09.02.2015/ /вх. № 000030-75228.01.2015/
На 28.01.2015 г. с вх. № 000030-752, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „УИН СИТИ” ЕООД, гр. София, за
увеличение с 3 /три/ броя игрални автомати в игрално казино с адрес: м. „Капсиди” № 22,
землището на с. Чучулигово, община Петрич, област Благоевград, казино „EFBET”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „УИН
СИТИ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Лозенец”,
ул. „Златовръх” № 37, ЕИК: 201536889, представлявано заедно и поотделно от Митко
Цветанов Тодоров и Георги Николов Филчев - управители, за увеличение с 3 /три/ броя
игрални автомати в игрално казино с адрес: м. „Капсиди” № 22, землището на с. Чучулигово,
община Петрич, област Благоевград, казино „EFBET”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.2."СИТИ КАЗИНО ГРУП" ООД, гр. София /изх. № 000030-1006-09.02.2015/ /вх. №
000030-846-29.01.2015/
На 29.01.2015г. с вх. № 000030-846, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „СИТИ КАЗИНО ГРУП” ООД,
гр. София за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомати в игрално казино с адрес: гр. Пловдив,
ул. „Княз Александър І” № 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 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „СИТИ
КАЗИНО ГРУП” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Лозенец”,
ул. „Златовръх” № 37, ЕИК: 200279388, представлявано от Митко Цветанов Тодоров –
управител, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомати в игрално казино с адрес:
гр. Пловдив, ул. „Княз Александър І” № 42, казино „EFBET”.

Стр. 18
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.3."ИНТКО ИНТЕРНЕШЪНЪЛ КАЗИНО КЛУБ" ЕАД, гр. София /изх. № 000030-105109.02.2015/ /вх. № 000030-932-03.02.2015/
На 03.02.2015 г. с вх. № 000030-932, 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 увеличение с 2 /два/ броя игрални автомата 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 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 „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 увеличение с 2 /два/ броя игрални автомата в
игрално казино с адрес: гр. София, район „Красно село”, бул. „Тотлебен” № 8, хотел
„Родина”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2. За игри с игрални автомати:
2.1."ПЕТЪР РАШКОВ" ЕТ, гр. София /изх. № 000030-1029-09.02.2015/ /вх. № 000030-82529.01.2015/
На 29.01.2015 г. с вх. № 000030-825, 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 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, р-н „Младост”,
ж.к. „Младост – 1”, бл. 1, вх. 1, ЕИК: 130220658, представлявано от Петър Валентинов
Рашков /физическо лице – търговец/, за увеличение с 1 /един/ брой игрален автомат в игрална
зала с адрес: гр. Сандански, област Благоевград, ул. „Македония” № 43.

Стр. 19
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.2."ВАЛ" ООД, гр. Перник /изх. № 000030-1030-09.02.2015/ /вх. № 000030-747-28.01.2015/
На 28.01.2015 г. с вх. № 000030-747, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ВАЛ” ООД, гр. Перник, за подмяна
на 1 /един/ брой игрален автомат с 4 /четири/ броя игрални места с 1 /един/ брой игрален
автомат с 4 /четири/ броя игрални места в игрална зала с адрес: гр. Перник, пл. „Кракра
Пернишки” № 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
„ВАЛ” ООД, гр. Перник със седалище и адрес на управление: гр. Перник, ул. „Св. Св. Кирил
и Методий”, бл. 2, вх. Б, ет. 4, ап. 7, ЕИК 113571060, представлявано от Валери Славчев
Минков - управител, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат с 4 /четири/ броя игрални
места с 1 /един/ брой игрален автомат с 4 /четири/ броя игрални места в игрална зала с адрес:
гр. Перник, пл. „Кракра Пернишки” № 21.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.3."НОВА АЛМ" ООД, гр. Варна /изх. № 000030-1031-09.02.2015/ /вх. № 000030-88230.01.2015/
На 30.01.2015 г. с вх. № 000030-882, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „НОВА АЛМ” ООД, гр. Варна, за
подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Добрич,
ул. „Независимост” № 1, кино „Родина”, 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 „НОВА
АЛМ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район „Приморски”, к.к. „Златни
пясъци”, К. „Иглика-2”, вх. В, ет. 5, ап. 315, ЕИК: 201925940, представлявано от Асен
Людмилов Македонски - управител, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална
зала с адрес: гр. Добрич, ул. „Независимост” № 1, кино „Родина”, ет. 2.

Стр. 20
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.4."ДЕНИ-ДЕНКА ВЕЛЕВА-СТЕЛА ВЕЛЕВА" ЕТ, гр. Стара Загора /изх. № 0000301073-09.02.2015/ /вх. № 000030-201-16.01.2015/
На 16.01.2015 г. с вх. № 000030-201, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „ДЕНИ - ДЕНКА ВЕЛЕВА СТЕЛА ВЕЛЕВА“, гр. Стара Загора, за подмяна на 10 /десет/ броя игрални автомата и
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Стара Загора, ул. „Стефан Стамболов” № 42.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
ЕТ „ДЕНИ - ДЕНКА ВЕЛЕВА - СТЕЛА ВЕЛЕВА” със седалище и адрес на управление:
гр. Стара Загора, ул. „Георги Бенев” № 17, ЕИК: 201132099, представляван от Стела Стоянова
Велева /физическо лице – търговец/, за подмяна на 10 /десет/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр. Стара Загора, ул. „Стефан Стамболов” № 42.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от ЕТ „ДЕНИ - ДЕНКА ВЕЛЕВА - СТЕЛА
ВЕЛЕВА”, гр. Стара Загора, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.5."ДЕНИ-ДЕНКА ВЕЛЕВА-СТЕЛА ВЕЛЕВА" ЕТ, гр. Стара Загора /изх. № 0000301020-09.02.2015/ /вх. № 000030-340-21.01.2015/
На 21.01.2015 г. с вх. № 000030-340, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1 от
Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „ДЕНИ – ДЕНКА ВЕЛЕВА –
СТЕЛА ВЕЛЕВА”, гр. Стара Загора 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. Малко Търново, ул. „Александър Стамболийски” № 5А.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на ЕТ „ДЕНИ
– ДЕНКА ВЕЛЕВА – СТЕЛА ВЕЛЕВА” със седалище и адрес на управление: гр. Стара
Загора, ул. „Георги Бенев” № 17, ЕИК: 201132099, представляван от Стела Стоянова Велева –

Стр. 21
/физическо лице – търговец/, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата в игрална зала с
адрес: гр. Малко Търново, ул. „Александър Стамболийски” № 5А.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от ЕТ „ДЕНИ – ДЕНКА ВЕЛЕВА – СТЕЛА
ВЕЛЕВА”, гр. Стара Загора, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.6."ВИЛОКС ГРУП" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1011-09.02.2015/ /вх. № 000030538-23.01.2015/
На 23.01.2015 г. с вх. № 000030-538, в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1 от
Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ВИЛОКС ГРУП” ЕООД, гр. София, за
подмяна на 8 /осем/ броя и увеличение с 1 /един/ брой на игралните автомати в игрална зала с
адрес: гр. Разград, пл. „Момина чешма”.
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, р-н „Овча купел”, бул. „Цар
Борис ІІІ” № 136, ет. 12, ЕИК: 040348114, представлявано заедно от Вернер Клайн управител и Томаш Мачий Петриковски - управител, за подмяна на 8 /осем/ броя и
увеличение с 1 /един/ брой на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Разград,
пл. „Момина чешма”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.7."ВИЛОКС ГРУП" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1056-09.02.2015/ /вх. № 000030540-23.01.2015/
На 23.01.2015 г. с вх. № 000030-540, в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1 от
Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ВИЛОКС ГРУП” ЕООД, гр. София, за
подмяна на 6 /шест/ броя и увеличение с 1 /един/ брой на игралните автомати в игрална зала с
адрес: гр. Петрич, ул. „Асен Златаров” № 2А, х-л „Елена“.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:

Стр. 22
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ВИЛОКС ГРУП” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Овча купел”,
бул. „Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 12, ЕИК: 040348114, представлявано заедно от Вернер Клайн управител и Томаш Мачий Петриковски - управител, за подмяна на 6 /шест/ броя и
увеличение с 1 /един/ брой на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Петрич,
ул. „Асен Златаров” № 2А, х-л „Елена“.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.8."ВИЛОКС ГРУП" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1054-09.02.2015/ /вх. № 000030542-23.01.2015/
На 23.01.2015 г. с вх. № 000030-542, в съответствие с чл. 32 и във връзка 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. Пловдив, бул. „Христо
Ботев” № 47, Автогара Юг.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ВИЛОКС
ГРУП” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Овча купел”, бул. „Цар
Борис ІІІ” № 136, ет. 12, ЕИК: 040348114, представлявано заедно от Вернер Клайн управител и Томаш Мачий Петриковски - управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, бул. „Христо Ботев” № 47, Автогара Юг.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.9."ВИЛОКС ГРУП" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1055-09.02.2015/ /вх. № 000030543-23.01.2015/
На 23.01.2015 г. с вх. № 000030-543, в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1 от
Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ВИЛОКС ГРУП” ЕООД, гр. София, за
подмяна на 9 /девет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Русе,
ж.к. „Възраждане“, ул. „Плиска” № 52.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:

Стр. 23
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ВИЛОКС ГРУП” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Овча купел”,
бул. „Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 12, ЕИК: 040348114, представлявано заедно от Вернер Клайн управител и Томаш Мачий Петриковски - управител, за подмяна на 9 /девет/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. Русе, ж.к. „Възраждане“, ул. „Плиска” № 52.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.10."ВИЛОКС ГРУП" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1071-09.02.2015/ /вх. № 000030544-23.01.2015/
На 23.01.2015 г. с вх. № 000030-544, в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1 от
Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ВИЛОКС ГРУП” ЕООД, гр. София, за
подмяна на 16 /шестнадесет/ броя игрални автомата с 16 /шестнадесет/ броя игрални места с
11 /единадесет/ броя игрални автомата с 16 /шестнадесет/ броя игрални места в игрална зала с
адрес: гр. Варна, р-н „Приморски“, ул. „Дубровник” № 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, р-н „Овча купел”, бул. „Цар
Борис ІІІ” № 136, ет. 12, ЕИК: 040348114, представлявано заедно от Вернер Клайн управител и Томаш Мачий Петриковски - управител, за подмяна на 16 /шестнадесет/ броя
игрални автомата с 16 /шестнадесет/ броя игрални места с 11 /единадесет/ броя игрални
автомата с 16 /шестнадесет/ броя игрални места в игрална зала с адрес: гр. Варна,
р-н „Приморски“, ул. „Дубровник” № 2.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.11."ВИЛОКС ГРУП" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1007-09.02.2015/ /вх. № 000030545-23.01.2015/
На 23.01.2015 г. с вх. № 000030-545, в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1 от
Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ВИЛОКС ГРУП” ЕООД, гр. София, за
подмяна на 9 /девет/ броя и увеличение с 1 /един/ брой на игралните автомати 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:

Стр. 24
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ВИЛОКС ГРУП” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Овча купел”,
бул. „Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 12, ЕИК: 040348114, представлявано заедно от Вернер Клайн управител и Томаш Мачий Петриковски - управител, за подмяна на 9 /девет/ броя и
увеличение с 1 /един/ брой на игралните автомати 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 - 5
За - 5
Против - няма.
2.12."ПОЛО 11" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1019-09.02.2015/ /вх. № 000030-88330.01.2015/
На 30.01.2015 г. с вх. № 000030-883, 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 8 /осем/ броя игрални автомати и утвърждаване на Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София,
бул. „Скобелев” № 47.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„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 8 /осем/ броя
игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Скобелев” № 47.
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.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.13."ПОЛО 11" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1018-09.02.2015/ /вх. № 000030-88430.01.2015/
На 30.01.2015 г. с вх. № 000030-884, 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
увеличение с 4 /четири/ броя на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. София,
ж.к. „Овча купел”, ул. „Монтевидео” № 39.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:

Стр. 25
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 увеличение с 4 /четири/ броя
на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. София, ж.к. „Овча купел“,
ул. „Монтевидео“ № 39.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.14."НАЦИОНАЛ ГРУП" ООД, гр. София /изх. № 000030-1010-09.02.2015/ /вх. №
000030-817-28.01.2015/
На 28.01.2015 г. с вх. № 000030-817, в съответствие с чл. 32 и във връзка 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 автомати и утвърждаване на Игрални условия и правила
за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Стара Загора,
р-н „Център“, бул. „Руски” № 20А.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„НАЦИОНАЛ ГРУП” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „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. Стара
Загора, р-н „Централен“, бул. „Руски” № 20А.
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 - 5
За - 5
Против - няма.
2.15."ГЕЙМЪР-2001" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1015-09.02.2015/ /вх. № 000030750-28.01.2015/
На 28.01.2015 г. с вх. № 000030-750, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ГЕЙМЪР-2001” ЕООД, гр. София,
за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, район „Красно
село”, ул. „Кн. Клементина” № 4.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
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основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ГЕЙМЪР2001” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Лозенец”,
ул. „Златовръх” № 37, ЕИК: 130602533, управлявано и представлявано от Митко Цветанов
Тодоров – управител, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. София, район „Красно село”, ул. „Кн. Клементина” № 4.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.16."ГЕЙМЪР-2001" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1013-09.02.2015/ /вх. № 000030845-29.01.2015/
На 29.01.2015 г. с вх. № 000030-845, 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 1 /един/ и 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, представлявано от Митко Цветанов Тодоров –
управител, за увеличение с 1 /един/ и 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 - 5
За - 5
Против - няма.
2.17."БАРГЕЙМ" АД, гр. София /изх. № 000030-1016-09.02.2015/ /вх. № 000030-53923.01.2015/
На 23.01.2015 г. с вх. № 000030-539, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БАРГЕЙМ” АД, гр. София, за
увеличение с 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Казанлък, обл. Стара
Загора, бул. „23-ти пехотен Шипченски полк” № 30.
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
„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 увеличение с 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с
адрес: гр. Казанлък, обл. Стара Загора, бул. „23-ти пехотен Шипченски полк” № 30.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.18."НЮ ГЕЙМ АМЮЗМЪНТ" ООД, гр. Гълъбово /изх. № 000030-1076-09.02.2015/ /вх.
№ 000030-819-28.01.2015/
На 28.01.2015 г. с вх. № 000030-819, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „НЮ ГЕИМ АМЮЗМЪНТ” ООД,
гр. Гълъбово, 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. Симеоновград, област Хасково, ул. „Цар Освободител” № 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „НЮ
ГЕИМ АМЮЗМЪНТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Гълъбово, ул. „Стефан
Стамболов” № 3 А, ЕИК: 123734424, представлявано от Цветан Драгнев Павлов – управител,
и Валентина Николаева Колева - управител, заедно и поотделно, за подмяна на 3 /три/ броя
игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Симеоновград, област Хасково, ул. „Цар
Освободител” № 1.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „НЮ ГЕИМ АМЮЗМЪНТ” ООД,
гр. Гълъбово, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.19."НЮ ГЕЙМ АМЮЗМЪНТ" ООД, гр. Гълъбово /изх. № 000030-1021-09.02.2015/ /вх.
№ 000030-820-28.01.2015/
На 28.01.2015 г. с вх. № 000030-820, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „НЮ ГЕИМ АМЮЗМЪНТ” ООД,
гр. Гълъбово, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата, увеличение с 3 /три/ броя игрални
автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Раднево, област Стара Загора, ул. „Георги
Димитров” № 15 Г.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
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При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „НЮ
ГЕИМ АМЮЗМЪНТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Гълъбово, ул. „Стефан
Стамболов” № 3 А, ЕИК: 123734424, представлявано от Цветан Драгнев Павлов – управител,
и Валентина Николаева Колева - управител, заедно и поотделно, за подмяна на 5 /пет/ броя
игрални автомата и увеличение с 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Раднево, област Стара Загора, ул. „Георги Димитров” № 15 Г.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „НЮ ГЕИМ АМЮЗМЪНТ” ООД,
гр. Гълъбово, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.20"УИН БЕТ-2" ООД, гр. София /изх. № 000030-1017-09.02.2015/ /вх. № 000030-71227.01.2015/
На 27.01.2015 г. с вх. № 000030-712, 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 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
„Възраждане”, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 35.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. 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 6 /шест/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, район
„Възраждане”, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 35.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „УИН БЕТ - 2” ООД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.21."СИТИ КАЗИНО ГРУП" ООД, гр. София /изх. № 000030-1008-09.02.2015/ /вх. №
000030-751-28.01.2015/
На 28.01.2015 г. с вх. № 000030-751, 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,

Стр. 29
гр. София, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомати 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 подмяна на 3 /три/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София,
ж.к. „Люлин“, бул. „Панчо Владигеров” № 44.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.22."ЧЕРНО И БЯЛО-2007" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1033-09.02.2015/ /вх. №
000030-841-29.01.2015/
На 29.01.2015 г. с вх. № 000030-841, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЧЕРНО И БЯЛО - 2007” ЕООД,
гр. София за увеличение с 3 /три/ броя на игралните автомати в игрална зала с адрес:
гр. Сливен, район „Младост“, ул. „Търговска“ № 3.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ЧЕРНО И
БЯЛО - 2007” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Красно село”,
ж.к. „Хиподрума”, ул. „Софийски герой” № 3, вх. А, ет. 1, ап. 2, ЕИК: 175227034,
представлявано от Борислав Душков Михайлов – управител, за увеличение с 3/три/ броя на
игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Сливен, район „Младост“, ул. „Търговска“
№ 3.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.23."СЛОТ ГЕЙМС" ООД, гр. София /изх. № 000030-1052-09.02.2015/ /вх. № 000030-90202.02.2015/
На 02.02.2015 г. с вх. № 000030-902, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „СЛОТ ГЕЙМС” ООД, гр. София, за

Стр. 30
намаление с 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Русе,
ул. „Александровска” № 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 „СЛОТ
ГЕЙМС” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Триадица”,
ул. „Алабин” № 34, ЕИК: 175211382, представлявано заедно от Благослав Пламенов Благоев
и Стефан Иванов Господинов - управители, за намаление с 2 /два/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр. Русе, ул. „Александровска” № 73.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.24."ХАЗАРТ 08" ООД, гр. София /изх. № 000030-1057-09.02.2015/ /вх. № 000030-57224.01.2015/
На 24.01.2015 г. с вх. № 000030-572, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ХАЗАРТ 08” ООД, гр. София, за
подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София,
ул. ”Академик Методи Попов” № 15А, до бл. 76.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ХАЗАРТ
08” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Триадица”, ул. „Алабин” № 34,
ет. 2, ЕИК: 200302260, представлявано от Боян Николов Боянов - управител, за подмяна на 4
/четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, ул. „Академик Методи
Попов” № 15А, до бл. 76.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.25."ДЕЛТА ТУРС 2002" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1058-09.02.2015/ /вх. №
000030-574-24.01.2015/
На 24.01.2015 г. с вх. № 000030-574, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ДЕЛТА ТУРС 2002” ЕООД,
гр. София, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата и увеличение с 1 /един/ брой игрален
автомат в игрална зала с адрес: гр. Каварна, област Добрич, бул. „България” № 63 Б.

Стр. 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 „ДЕЛТА
ТУРС 2002” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Младост”,
бул. „Цариградско шосе”, 7-ми километър, сградата на ЗИТ, корпус ІІ, ет. 3, ЕИК: 130870702,
представлявано от Анна Велкова Велева - управител, за подмяна на 3 /три/ броя игрални
автомата и увеличение с 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Каварна,
област Добрич, бул. „България” № 63 Б.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.26."ДЕЛТА ТУРС 2002" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1059-09.02.2015/ /вх. №
000030-575-24.01.2015/
На 24.01.2015 г. с вх. № 000030-575, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ДЕЛТА ТУРС 2002” ЕООД,
гр. София, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат и увеличение с 2 /два/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. Балчик, област Добрич, ул. „Приморска“, ет. 1, базар
„Хелиус“.
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 „ДЕЛТА
ТУРС 2002” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Младост”,
бул. „Цариградско шосе”, 7-ми километър, сградата на ЗИТ, корпус ІІ, ет. 3, ЕИК: 130870702,
представлявано от Анна Велкова Велева - управител, за подмяна на 1 /един/ брой игрален
автомат и увеличение с 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Балчик,
област Добрич, ул. „Приморска“, ет. 1, базар „Хелиус“.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.27."ГЕЙМС МЕНИДЖМЪНТ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1060-09.02.2015/ /вх.
№ 000030-972-05.02.2015/
На 05.02.2015 г. с вх. № 000030-972, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ГЕЙМС МЕНИДЖМЪНТ” ЕООД,
гр. София, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Балчик,
обл. Добрич, ул. „Дунав” № 2Б.

Стр. 32
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 „ГЕЙМС
МЕНИДЖМЪНТ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Витоша”,
ул. „Тодор Каблешков” № 53, вх. В, ет. 1, ап. 106, ЕИК: 202005806, представлявано от
Владимир Тодоров Мишев - управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр. Балчик, обл. Добрич, ул. „Дунав” № 2Б.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.28."ГЕЙМ-4" АД, гр. София /изх. № 000030-1068-09.02.2015/ /вх. № 000030-84429.01.2015/
На 29.01.2015 г. с вх. № 000030-844, 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 1 /един/ брой игрален автомат 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 1 /един/ брой игрален автомат 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 - 5
За - 5
Против - няма.
2.29."АНДИВА" ООД, гр. Горна Оряховица /изх. № 000030-1075-09.02.2015/ /вх. №
000030-818-28.01.2015/
На 28.01.2015 г. с вх. № 000030-818, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „АНДИВА” ООД, гр. Горна
Оряховица, 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.
Велики Преслав, област Шумен, ул. „Христо Ботев” № 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.

Стр. 33
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„АНДИВА” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Горна Оряховица, област Велико
Търново, ул. „Георги Измирлиев” № 4, ЕИК: 104687112, представлявано от Димитър Василев
Стоев и Анастас Димитров Начев – управители, заедно и поотделно, за подмяна на 2 /два/
броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Велики Преслав, област Шумен,
ул. „Христо Ботев” № 2.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „АНДИВА” ООД, гр. Горна Оряховица,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.30."БРАТЯ МАТЕВИ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1061-09.02.2015/ /вх. № 000030848-29.01.2015/
На 29.01.2015 г. с вх. № 000030-848, 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 увеличение с 6 /шест/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр.София,
ж.к. ”Дружба”, УПИ II-1109, 1216 от кв. 46.
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 увеличение с 6 /шест/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София,
ж.к. ”Дружба”, УПИ II-1109, 1216 от кв. 46.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.31."НАВИ" ООД, гр. София /изх. № 000030-1070-09.02.2015/ /вх. № 000030-92503.02.2015/
На 03.02.2015 г. с вх. № 000030-925, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „НАВИ” ООД, гр. София, за подмяна
на 8 /осем/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, район,
ж.к. „Младост - 4“, до бл. 416, Битов комбинат-секция № 2.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
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При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 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
„НАВИ” ООД със седалище и адрес на управление гр. София, район „Оборище”, бул. „Янко
Сакъзов” № 76, ЕИК: 831574168, представлявано от Иван Георгиев Главински – управител, за
подмяна на 8 /осем/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, ж.к. „Младост –
4” до бл. 416, Битов комбинат – секция № 2.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „НАВИ” ООД, гр. София, Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.32."НАВИ" ООД, гр. София /изх. № 000030-1066-09.02.2015/ /вх. № 000030-92603.02.2015/
На 03.02.2015 г. с вх. № 000030-926, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „НАВИ” ООД, гр. София, за подмяна
на 8 /осем/ броя игрални автомата, увеличение с 6 /шест/ броя игрални автомата и
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. София, район Слатина, ж.к. „Христо Смирненски“
бл. 47 А.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„НАВИ” ООД със седалище и адрес на управление гр. София, район „Оборище”, бул. „Янко
Сакъзов” № 76, ЕИК: 831574168, представлявано от Иван Георгиев Главински – управител, за
подмяна на 8 /осем/ броя игрални автомата и увеличение с 6 /шест/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр. София, район „Слатина”, ж.к. „Христо Смирненски”, бл. 47А.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „НАВИ” ООД, гр. София, Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.33."ГОЧЕВ - СТАР" ООД, гр. София /изх. № 000030-1069-09.02.2015/ /вх. № 000030-92403.02.2015/
На 03.02.2015 г. с вх. № 000030-924, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ГОЧЕВ СТАР” ООД, гр. София, за
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подмяна на 16 /шестнадесет/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. София, ул. „Александър Екзарх“ № 11.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ГОЧЕВ
- СТАР” ООД” със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище”, ул. „Янко
Сакъзов” № 76, ЕИК: 131226557, представлявано от Димитър Михайлов Петков – управител,
и Сотир Ангелов Гочев - управител, заедно и поотделно, за подмяна на 16 /шестнадесет/ броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, ул. „Александър Екзарх” № 11.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ГОЧЕВ СТАР” ООД, гр. София Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.34."ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН" АД, гр. София /изх. № 000030-1067-09.02.2015/ /вх.
№ 000030-927-03.02.2015/
На 03.02.2015 г. с вх. № 000030-927, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН”
АД, гр. София, за увеличение с 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Плевен, ул. „Цар Борис III“ № 2, хотел „Ростов“.
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 увеличение с 2 /два/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр. Плевен, ул. „Цар Борис ІІІ” № 2, хотел „Ростов”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
3. За онлайн залагания в игрално казино:
3.1."EUROFOOTBALL" LTD, Малта /изх. № 000030-1023-09.02.2015/ /вх. № 000030-84329.01.2015/
На 29.01.2015 г. с вх. № 000030-843, 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“,
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Малта, за увеличение с 1 /един/ брой игрален модул 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 1 /един/ брой игрален модул на
игралния софтуер на комуникационното оборудване за организиране онлайн на хазартни игри
в игрално казино /сайт за онлайн залагания: www.efbet.com/.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
4. За тото и лото игри:
4.1."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-102709.02.2015/ /вх. № 000030-905-02.02.2015/
На 02.02.2015 г. с вх. № 000030-905, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
и от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН
ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се
приемат залози и изплащат печалби за тото игра „ТОТО 2”, изразяваща се в откриване на 1
/един/ брой тото пункт.
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 – управител, за промяна на адреса на пункт, в
който ще се приемат залози и изплащат печалби за тото игра „ТОТО 2”, както следва:
Да се разреши на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” да приема залози и
изплаща печалби за тото игра „ТОТО 2” в следния пункт:
- гр. Плачковци, пл. „Илинден“№ 1.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
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4.2."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-1065-09.02.2015/ /вх. № 000030-92903.02.2015/
На 03.02.2015 г. с вх. № 000030-929, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), e подадено писмено искане от „ЕВРОБЕТ” ООД, гр. София, за
промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат печалби
за лото игра „ЛОТО ШАНС” с девет разновидности: „ЕВРОШАНС”, „ЛОТОДЖАКПОТ”,
„ЛОТОМАНИЯ”, „ШАНС”, „ПОКЕР ШАНС”, „БИНГО МИЛИОН“, „СУПЕР“, „ЛОТО“ и
„ЗОДИАК“, изразяваща се в закриване на 8 /осем/ броя букмейкърски пункта и в откриване
на 3 /три/ 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“.
I. Да се прекрати дейността на „ЕВРОБЕТ” ООД в следните пунктове:
1. гр. София, община Столична, област София-град, ул.“Цанко Дюстабанов“ № 3 А;
2. гр. Бургас, община Бургас, област Бургас, ул. „Миньорска“ № 5;
3. гр. Асеновград, община Асеновград, област Пловдив, кв. „Долни Воден“,
ул. „Чинара“ № 6;
4. . гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, ул. „Македония“ № 6;
5. гр. Белово, община Белово, област Пазарджик, бул. „Освобождение“ № 60;
6. гр. Кърджали, община Кърджали, област Кърджали, бул. „Христо Ботев“ № 68;
7. гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград, ул. „Климент Охридски“
№ 1;
8. гр. Кърджали, община Кърджали, област Кърджали, ул. „Републиканска“ № 1 А.
II. Да се разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в следните
пунктове:
1. гр. Видин, община Видин, област Видин, ул. „Цар Симеон Велики“ № 107;
2. с. Гложене, община Козлодуй, област Враца, ул. „Яким Деспотов“, № 66;
3. гр. Червен бряг, община Червен бряг, област Плевен, ул. „Княз Борис I“ № 13.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
5. За залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета:
5.1."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-102509.02.2015/ /вх. № 000030-904-02.02.2015/
На 02.02.2015 г. с вх. № 000030-904, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
и от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН
ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се
приемат залози и изплащат печалби за игра със залагания върху резултати от спортни
състезания „СПОРТ ТОТО 1”, изразяваща се в откриване на 1 /един/ брой тото пункт.
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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 – управител, за промяна в броя и адресите на
пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат печалби за игра със залагания върху
резултати от спортни състезания „СПОРТ ТОТО 1”, както следва:
І. Да се разреши на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” да приема залози и
изплаща печалби за игра със залагания върху резултати от спортни състезания „СПОРТ
ТОТО 1” в следния пункт:
- гр. Плачковци, пл. „Илинден“№ 1.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
5.2."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-1064-09.02.2015/ /вх. № 000030-93103.02.2015/
На 03.02.2015 г. с вх. № 000030-931, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), e подадено писмено искане от „ЕВРОБЕТ” ООД, гр. София, за
промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат печалби
за хазартни игри със залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и
кучета „СПОРТ ШАНС”, изразяваща се в закриване на 8 /осем/ броя букмейкърски пункта и в
откриване на 3 /три/ 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
резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета „СПОРТ ШАНС”.
І. Да се прекрати дейността на „ЕВРОБЕТ” ООД в следните пунктове:
1. гр. София, община Столична, област София-град, ул.“Цанко Дюстабанов“ № 3 А;
2. гр. Бургас, община Бургас, област Бургас, ул. „Миньорска“ № 5;
3. гр. Асеновград, община Асеновград, област Пловдив, кв. „Долни Воден“,
ул. „Чинара“ № 6;
4. гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, ул. „Македония“ № 6;
5. гр. Белово, община Белово, област Пазарджик, бул. „Освобождение“ № 60;
6. гр. Кърджали, община Кърджали, област Кърджали, бул. „Христо Ботев“ № 68;
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7. гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград, ул. „Климент
Охридски“ № 1;
8. гр. Кърджали, община Кърджали, област Кърджали, ул. „Републиканска“ № 1 А.
II. Да се разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в следните
пунктове:
1. гр. Видин, община Видин, област Видин, ул. „Цар Симеон Велики“ № 107;
2. с. Гложене, община Козлодуй, област Враца, ул. „Яким Деспотов“, № 66;
3. гр. Червен бряг, община Червен бряг, област Плевен, ул. „Княз Борис I“ № 13.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
6. За залагания върху случайни събития:
6.1."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-1063-09.02.2015/ /вх. № 000030-93003.02.2015/
На 03.02.2015 г. с вх. № 000030-930, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), e подадено писмено искане от „ЕВРОБЕТ” ООД, гр. София, за
промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат печалби
за хазартни игри със залагания върху случайни събития, свързани с познаване на факти
„МЕДЖИК ШАНС”, изразяваща се в закриване на 8 /осем/ броя букмейкърски пункта и в
откриване на 3 /три/ 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”.
І. Да се прекрати дейността на „ЕВРОБЕТ” ООД в следните пунктове:
1. гр. София, община Столична, област София-град, ул.“Цанко Дюстабанов“ № 3 А;
2. гр. Бургас, община Бургас, област Бургас, ул. „Миньорска“ № 5;
3. гр. Асеновград, община Асеновград, област Пловдив, кв. „Долни Воден“,
ул. „Чинара“ № 6;
4. гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, ул. „Македония“ № 6;
5. гр. Белово, община Белово, област Пазарджик, бул. „Освобождение“ № 60;
6. гр. Кърджали, община Кърджали, област Кърджали, бул. „Христо Ботев“ № 68;
7. гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград, ул. „Климент Охридски“
№ 1;
8. гр. Кърджали, община Кърджали, област Кърджали, ул. „Републиканска“ № 1 А.
II. Да се разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в следните
пунктове:
1. гр. Видин, община Видин, област Видин, ул. „Цар Симеон Велики“ № 107;
2. с. Гложене, община Козлодуй, област Враца, ул. „Яким Деспотов“, № 66;
3. гр. Червен бряг, община Червен бряг, област Плевен, ул. „Княз Борис I“ № 13.

Стр. 40
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
По раздел десети. Разглеждане на писмени искания за утвърждаване на представени от
организаторите на хазартни игри правила по чл. 22, ал. 1, т. 11 и удостоверителни знаци
по чл. 22, ал. 1, т. 9 от Закона за хазарта:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."НЮ ВИЖЪН" ООД, гр. Димитровград /изх. № 000030-1053-09.02.2015/ /вх. №
000030-951-04.02.2015/
На 04.02.2015 г. с вх. № 000030-951, 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 утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. Трявна, област Габрово,
ул. „Ангел Кънчев” № 73 /по Удостоверение за издаден лиценз № 000030-29/05.01.2015 г./.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „НЮ ВИЖЪН” ООД, със седалище и адрес на
управление: гр. Димитровград, ул. „Казинбарцика” № 2-А, ет. 1, ап. офис 1, ЕИК: 126615553,
представлявано заедно и поотделно от Веселин Кирилов Сивинов и Диан Ганчев Николов –
управители, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати
за игрална зала с адрес: гр. Трявна, област Габрово, ул. „Ангел Кънчев” № 73.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.2."ПОЛО 11" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1077-09.02.2015/ /вх. № 000030-88530.01.2015/
На 30.01.2015 г. с вх. № 000030-885 в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1 от
Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПОЛО 11” ЕООД, гр. София, за
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. София, ж.к. „Младост 1“, ул. „Андрей Сахаров” № 14 /по
Удостоверение за издаден лиценз № 000030-598/26.01.2015 г./.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
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Да бъдат утвърдени представените от „ПОЛО 11” ЕООД със седалище и адрес на
управление: гр. София, р-н „Средец”, ул. „Славянска” № 29, ет. 2, ЕИК: 130464790,
представлявано от Мариета Георгиева Цекова – Димитрова – управител и Борис Димов
Петков – прокурист, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати за обект с адрес: гр. София, ж.к. „Младост 1“, ул. „Андрей Сахаров” № 14.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2. Лотарийни игри:
2.1."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-102409.02.2015/ /вх. № 000030-903-02.02.2015/
На 02.02.2015 г. с вх. № 000030-903, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН
ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране
на моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ” и утвърждаване на 1 /един/ брой
образец на талон за участие в нова разновидност „ТОТО ДЖАКПОТ” - първи тираж,
5 000 000 бр. с номинална стойност – 2 лв.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 9 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промяна в издаден лиценз на ДП
„БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, със седалище и адрес на управление: гр. София,
р-н „Красно село”, ул. „Хайдушко изворче” № 28, ЕИК: 202766380, представлявано от Белчо
Бойчев Иванов – изпълнителен директор, за организиране на моментна лотарийна игра
„ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ”, изразяваща се във нова разновидност с наименование „ТОТО
ДЖАКПОТ” – първи тираж.
II. Да бъдат утвърдени представените от ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН
ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, Игрални условия и правила за организиране на моментна
лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ”.
III. Да бъде утвърден представения 1 /един/ брой образец на талон за участие в нова
разновидност „ТОТО ДЖАКПОТ” - първи тираж, 5 000 000 бр. с номинална стойност – 2 лв.

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
По раздел единадесети. Докладни записки:
1. Докладна записка с изх. № 000030-1082 от 09.02.2015 г.
На 05.12.2014 г. с вх. № 000030-9677, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „7 БЕТ
ИНТЕРНАЦИОНАЛ” ЕООД, гр. Стара Загора, за издаване на лиценз за организиране на
хазартни игри с игрални автомати, за срок от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес: гр. Стара
Загора, ул. „Христо Ботев” № 102.
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В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
На проведеното на 23.01.2015 г. заседание след като е разгледала представените от
искателя документи, Държавната комисия по хазарта е преценила, че има неизяснени
обстоятелствата по чл. 12, т. 10 от Наредбата за документите, необходими за издаване на
лицензи по Закона за хазарта (Наредбата), касаещи произхода на игралното оборудване, което
ще се използва в игралната зала. Във връзка с това Комисията е отложила произнасянето по
писмено искане с вх. № 000030-9677/05.12.2014г. до изясняване на горепосочените
обстоятелствата.
На проведеното заседание на 10.02.2015 г. с Докладна записка от 09.02.2015 г.
председателя на ДКХ докладва на членовете за постъпило писмо вх. № 0000301000/06.02.2015 г., „7 БЕТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ” ЕООД е представило в ДКХ документи
касаещи произхода на игралното оборудване, което ще бъде използвано в игралната зала.
След извършената проверка и проучване на представените документи ДКХ установи, че са
изяснени обстоятелствата във връзка с чл. 12, т. 10 от Наредбата.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 от
Закона за хазарта, Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
І. Издава лиценз на „7 БЕТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ” ЕООД със седалище и адрес на
управление: гр. Стара Загора, ул. „Христо Ботев” № 100А, ЕИК: 203269506, представлявано
от Владимир Танев Вълев – управител, за организиране на хазартни игри с игрални автомати
за срок от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес: гр. Стара Загора, ул. „Христо Ботев” № 102.
II. Утвърждава представените от „7 БЕТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ” ЕООД, гр. Стара
Загора:
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 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.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
По раздел дванадесети. Разни.
Председател на ДКХ:
/Огнемир Митев/
Секретар-протоколчик:
/Виолета Христова/

