РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВОНАФИНАНСИТЕ
ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА

ПРОТОКОЛ
№ 000030-1778
гр. София, 26.02.2015 г.
Днес, 26 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. № 295-24.02.2015г./
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. № 296-24.02.2015 г./
Раздел трети. Разглеждане на заявления за утвърждаване на типове и версии на 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 и т. 9 от Закона за хазарта за временно отнемане на лиценз:
1. За игри с игрални автомати:
1.1.„СТЕФИ-2012“ ЕООД, гр. Варна /изх. № 274-20.02.2015г./
1.2.„ЙОПИ-ПИЕР ЙОСИФОВ“ ЕТ, гр. Пловдив /изх. № 275-20.02.2015г./
Раздел пети. Разглеждане на писмени искания за промяна в обстоятелствата, вписани в
Търговския регистър:
1. Игри в игрално казино:
1.1."АКТИВ-БГ" АД, гр. София /изх. № 000030-1302-17.02.2015/ /вх. № 000030-104709.02.2015/
2. За игри с игрални автомати:
2.1."МУЛТИ - КАТЕРС" ООД, гр. София /изх. № 000030-1378-20.02.2015/ /вх. № 000030-95604.02.2015/
Раздел шести. Разглеждане на писмени искания за промени в обстоятелства, вписани в
издаден лиценз:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."ГРАНД КАЗИНО-1" ООД, гр. София /изх. № 000030-1325-18.02.2015/ /вх. № 000030-88130.01.2015/
1.2."НУШИ 67" ЕООД, гр. Ботевград /изх. № 000030-1402-20.02.2015/ /вх. № 000030-85530.01.2015/
1.3."КАЗИНО РОЯЛ" ООД, гр. Петрич /изх. № 000030-1503-25.02.2015/ /вх. № 000030-144123.02.2015/
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1.4."СИТ-33" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1527-25.02.2015/ /вх. № 000030-126216.02.2015/
2. За производство, разпространение и сервиз на игрално оборудване:
2.1."АДМИРАЛ ГРУП" ООД, гр. София /изх. № 000030-1379-20.02.2015/ /вх. № 000030-95704.02.2015/
Раздел седми. Разглеждане на писмено искание за прекратяване действието на
удостоверение за издаден лиценз преди изтичане на срока му:
1. Игри с игрални автомати:
1.1."ЕКС ПИ ЕЛ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1529-25.02.2015/ /вх. № 000030-98706.02.2015/
Раздел осми. 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."ГРАНД КАЗИНО-1" ООД, гр. София /изх. № 000030-1479-25.02.2015/ /вх. № 0000301346-18.02.2015/
1.2."ГЛОБЪЛ ЛИНК" ООД, гр. Димитровград /изх. № 000030-1485-25.02.2015/ /вх. № 0000301046-09.02.2015/
1.3."ЕКЗА ГРУП" ООД, гр. Варна /изх. № 000030-1504-25.02.2015/ /вх. № 000030-117312.02.2015/
1.4."СИ-ЕЛ-ЕЛИТ - Жечо Маринов" ЕТ, гр. Бургас /изх. № 000030-1505-25.02.2015/ /вх. №
000030-1282-17.02.2015/
Раздел девети. Разглеждане на писмени искания за издаване на лиценз за нов обект:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."АНДИВА" ООД, гр. Горна Оряховица /изх. № 000030-1483-25.02.2015/ /вх. № 000030546-23.01.2015/
1.2."ЛЪКИ БЕТ-ЕМИЛИЯН БАЙКУШЕВ" ЕТ, гр. София /изх. № 000030-1506-25.02.2015/
/вх. № 000030-57-06.01.2015/
Раздел десети. Разглеждане на писмени искания за извършване на промени в
Удостоверение за издаден лиценз:
1. Игри в игрално казино:
1.1."БАРГЕЙМ" АД, гр. София /изх. № 000030-1312-18.02.2015/ /вх. № 000030-98806.02.2015/
1.2."ЛАРИС - ВЕГА" ООД, гр. София /изх. № 000030-1392-20.02.2015/ /вх. № 000030-111310.02.2015/
1.3."ЕНТЕРТЕЙМАНТ" АД, гр. Пловдив /изх. № 000030-1423-20.02.2015/ /вх. № 0000301281-17.02.2015/
1.4."ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД" ЕАД, гр. Свиленград /изх. № 000030-1422-20.02.2015/ /вх. №
000030-1280-17.02.2015/
1.5."АКТИВ-БГ" АД, гр. София /изх. № 000030-1421-20.02.2015/ /вх. № 000030-123413.02.2015/
1.6."АКТИВ-БГ" АД, гр. София /изх. № 000030-1490-25.02.2015/ /вх. № 000030-134918.02.2015/
1.7."СИТИ КАЗИНО ГРУП" ООД, гр. София /изх. № 000030-1521-25.02.2015/ /вх. № 0000301211-13.02.2015/
2. За игри с игрални автомати:
2.1."ГЕЙМС 2012" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1326-18.02.2015/ /вх. № 000030-97105.02.2015/
2.2."ФЛАМИНГО 78" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1314-18.02.2015/ /вх. № 000030-95904.02.2015/
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2.3."ФЛАМИНГО 78" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1313-18.02.2015/ /вх. № 000030-96004.02.2015/
2.4."КА & РЕ" ООД, гр. Бургас /изх. № 000030-1315-18.02.2015/ /вх. № 000030-97405.02.2015/
2.5."ПМС" ООД, гр. Велико Търново /изх. № 000030-1333-18.02.2015/ /вх. № 000030-94804.02.2015/
2.6."ПМС" ООД, гр. Велико Търново /изх. № 000030-1331-18.02.2015/ /вх. № 000030-95004.02.2015/
2.7."ТЕМАКС КЛУБ" ООД, гр. София /изх. № 000030-1334-18.02.2015/ /вх. № 000030-94704.02.2015/
2.8."ТЕМАКС КЛУБ" ООД, гр. София /изх. № 000030-1332-18.02.2015/ /вх. № 000030-94904.02.2015/
2.9."ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО" АД, гр. София /изх. № 000030-1311-18.02.2015/ /вх. №
000030-1001-06.02.2015/
2.10."ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО" АД, гр. София /изх. № 000030-1309-18.02.2015/ /вх. №
000030-1002-06.02.2015/
2.11."ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО" АД, гр. София /изх. № 000030-1310-18.02.2015/ /вх. №
000030-1003-06.02.2015/
2.12."ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО" АД, гр. София /изх. № 000030-1308-18.02.2015/ /вх. №
000030-1004-06.02.2015/
2.13."КУИНС ТРЕЙД" ООД, гр. София /изх. № 000030-1307-18.02.2015/ /вх. № 000030-97605.02.2015/
2.14."КУИНС ТРЕЙД" ООД, гр. София /изх. № 000030-1303-18.02.2015/ /вх. № 000030-97705.02.2015/
2.15."КУИНС ТРЕЙД" ООД, гр. София /изх. № 000030-1304-18.02.2015/ /вх. № 000030-97805.02.2015/
2.16."КУИНС ТРЕЙД" ООД, гр. София /изх. № 000030-1305-18.02.2015/ /вх. № 000030-97905.02.2015/
2.17."КУИНС ТРЕЙД" ООД, гр. София /изх. № 000030-1306-18.02.2015/ /вх. № 000030-98005.02.2015/
2.18."ДЕНИ-ДЕНКА ВЕЛЕВА-СТЕЛА ВЕЛЕВА" ЕТ, гр. Стара Загора /изх. № 000030-132418.02.2015/ /вх. № 000030-975-05.02.2015/
2.19."ЕЛИТ - 8" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-1323-18.02.2015/ /вх. № 000030-95804.02.2015/
2.20."ЕЛИТ - 8" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-1370-19.02.2015/ /вх. № 000030-117412.02.2015/
2.21."ЕЛИТ - 8" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-1365-19.02.2015/ /вх. № 000030-120113.02.2015/
2.22."ЕКС ПИ ЕЛ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1322-18.02.2015/ /вх. № 000030-95304.02.2015/
2.23."ВАЛ-СТАР" ЕООД, гр. Трявна /изх. № 000030-1321-18.02.2015/ /вх. № 000030-95404.02.2015/
2.24."ВАЛ-СТАР" ЕООД, гр. Трявна /изх. № 000030-1417-20.02.2015/ /вх. № 000030-104509.02.2015/
2.25."СИКС ГРУП - 09" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1320-18.02.2015/ /вх. № 000030-95204.02.2015/
2.26."ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ" ООД, гр. Мъглиж /изх. № 000030-1318-18.02.2015/ /вх. №
000030-955-04.02.2015/
2.27."ФЕНИКС-2004" ЕООД, гр. Сливен /изх. № 000030-1394-20.02.2015/ /вх. № 000030-121513.02.2015/
2.28."ФЕНИКС-2004" ЕООД, гр. Сливен /изх. № 000030-1396-20.02.2015/ /вх. № 000030-121813.02.2015/
2.29."ШУГЪР ГЕЙМС" ООД, гр. София /изх. № 000030-1395-20.02.2015/ /вх. № 000030-121713.02.2015/
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2.30."КОМЕРС" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-1435-23.02.2015/ /вх. № 000030-118513.02.2015/
2.31."КОМЕРС" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-1433-23.02.2015/ /вх. № 000030-118613.02.2015/
2.32."КОМЕРС" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-1434-23.02.2015/ /вх. № 000030-118713.02.2015/
2.33."КОМЕРС" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-1363-19.02.2015/ /вх. № 000030-119913.02.2015/
2.34."КОМЕРС" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-1369-19.02.2015/ /вх. № 000030-120013.02.2015/
2.35."КОМЕРС" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-1507-25.02.2015/ /вх. № 000030-126416.02.2015/
2.36."СИТИ КАЗИНО ГРУП" ООД, гр. София /изх. № 000030-1393-20.02.2015/ /вх. № 0000301210-13.02.2015/
2.37."ВЕЛ ЕНТЪРТЕЙМЪНТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-1382-20.02.2015/ /вх. №
000030-1257-16.02.2015/
2.38."ПЕЛТ" ЕООД, гр. Габрово /изх. № 000030-1381-20.02.2015/ /вх. № 000030-118413.02.2015/
2.39."ДЖОКЕР КЛУБ" ЕООД, гр. Русе /изх. № 000030-1380-20.02.2015/ /вх. № 000030-117512.02.2015/
2.40."ПИТ 2000" ООД, гр. София /изх. № 000030-1420-20.02.2015/ /вх. № 000030-122913.02.2015/
2.41."БАРГЕЙМ" АД, гр. София /изх. № 000030-1419-20.02.2015/ /вх. № 000030-122813.02.2015/
2.42."БИ ЕНД ВИ ЕНТЪРТЕЙМЪНД" ЕООД, гр. Кърджали /изх. № 000030-1418-20.02.2015/
/вх. № 000030-1048-09.02.2015/
2.43."КАЗИНО ЛАРЖ" ЕООД, гр. Самоков /изх. № 000030-1375-20.02.2015/ /вх. № 0000301164-11.02.2015/
2.44."КАЗИНО ЛАРЖ" ЕООД, гр. Самоков /изх. № 000030-1376-20.02.2015/ /вх. № 0000301165-11.02.2015/
2.45."КАЗИНО ЛАРЖ" ЕООД, гр. Самоков /изх. № 000030-1377-20.02.2015/ /вх. № 0000301166-11.02.2015/
2.46."РАДКА МОСКОВА" ЕООД, гр. Самоков /изх. № 000030-1371-20.02.2015/ /вх. №
000030-1157-11.02.2015/
2.47."РАДКА МОСКОВА" ЕООД, гр. Самоков /изх. № 000030-1372-20.02.2015/ /вх. №
000030-1158-11.02.2015/
2.48."РАДКА МОСКОВА" ЕООД, гр. Самоков /изх. № 000030-1373-20.02.2015/ /вх. №
000030-1159-11.02.2015/
2.49."РАДКА МОСКОВА" ЕООД, гр. Самоков /изх. № 000030-1374-20.02.2015/ /вх. №
000030-1160-11.02.2015/
2.50."РАДКА МОСКОВА" ЕООД, гр. Самоков /изх. № 000030-1475-25.02.2015/ /вх. №
000030-1161-11.02.2015/
2.51."РАДКА МОСКОВА" ЕООД, гр. Самоков /изх. № 000030-1476-25.02.2015/ /вх. №
000030-1162-11.02.2015/
2.52."РАДКА МОСКОВА" ЕООД, гр. Самоков /изх. № 000030-1525-25.02.2015/ /вх. №
000030-1176-12.02.2015/
2.53."РАДКА МОСКОВА" ЕТ, гр. Самоков /изх. № 000030-1477-25.02.2015/ /вх. № 0000301163-11.02.2015/
2.54."КИК" ООД, гр. Монтана /изх. № 000030-1480-25.02.2015/ /вх. № 000030-114911.02.2015/
2.55."КИК" ООД, гр. Монтана /изх. № 000030-1484-25.02.2015/ /вх. № 000030-115011.02.2015/
2.56."КИК" ООД, гр. Монтана /изх. № 000030-1481-25.02.2015/ /вх. № 000030-115111.02.2015/
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2.57."ПОЛИНА ЯНАКИЕВА- ДАРИ" ЕТ, гр. Петрич /изх. № 000030-1474-25.02.2015/ /вх. №
000030-1265-16.02.2015/
2.58."ПОЛИНА ЯНАКИЕВА- ДАРИ" ЕТ, гр. Петрич /изх. № 000030-1473-25.02.2015/ /вх. №
000030-1266-16.02.2015/
2.59."МАКАО" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-1482-25.02.2015/ /вх. № 000030-129517.02.2015/
2.60."ЖОКЕР-1999" ООД, гр. Сливен /изх. № 000030-1486-25.02.2015/ /вх. № 000030-120313.02.2015/
2.61."ЖОКЕР-1999" ООД, гр. Сливен /изх. № 000030-1487-25.02.2015/ /вх. № 000030-120613.02.2015/
2.62."ЖОКЕР-1999" ООД, гр. Сливен /изх. № 000030-1488-25.02.2015/ /вх. № 000030-120813.02.2015/
2.63."ГЕЙМ-4" АД, гр. София /изх. № 000030-1512-25.02.2015/ /вх. № 000030-121213.02.2015/
2.64."ГЕЙМЪР-2001" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1511-25.02.2015/ /вх. № 000030-121613.02.2015/
2.65."ГЕЙМЪР-2001" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1510-25.02.2015/ /вх. № 000030-121913.02.2015/
2.66."ГЕЙМЪР-2001" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1509-25.02.2015/ /вх. № 000030-122013.02.2015/
2.67."БУКМЕЙКЪР-1" ООД, гр. София /изх. № 000030-1508-25.02.2015/ /вх. № 000030-121413.02.2015/
2.68."ПИРИН ТУРС 2002" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1515-25.02.2015/ /вх. № 0000301344-18.02.2015/
2.69."ЦЕЗАР" ООД, гр. Плевен /изх. № 000030-1517-25.02.2015/ /вх. № 000030-134318.02.2015/
2.70."ПЕТЪР РАШКОВ" ЕТ, гр. София /изх. № 000030-1518-25.02.2015/ /вх. № 000030-123716.02.2015/
2.71."ЕВРО КАЗИНО ГРУП" ООД, гр. София /изх. № 000030-1522-25.02.2015/ /вх. № 0000301213-13.02.2015/
2.72."СТАР ПРИНЦЕС" ЕАД, гр. Свиленград /изх. № 000030-1532-25.02.2015/ /вх. № 0000301359-19.02.2015/
2.73."ИВ-ГЕТ" ЕООД, гр. Асеновград /изх. № 000030-1533-25.02.2015/ /вх. № 000030-96905.02.2015/
2.74."ПОЛО 11" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1528-25.02.2015/ /вх. № 000030-144924.02.2015/
3. Игри в игрално казино (онлайн):
3.1."EUROFOOTBALL LIMITED", Малта /изх. № 000030-1489-25.02.2015/ /вх. № 0000301249-16.02.2015/
4. За тото и лото игри:
4.1."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-138820.02.2015/ /вх. № 000030-1222-13.02.2015/
4.2."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-139020.02.2015/ /вх. № 000030-1224-13.02.2015/
4.3."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-149725.02.2015/ /вх. № 000030-1259-16.02.2015/
4.4."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-1383-20.02.2015/ /вх. № 000030-122513.02.2015/
4.5."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-1500-25.02.2015/ /вх. № 000030-142520.02.2015/
4.6."НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ" ООД, гр. София /изх. № 000030-1386-20.02.2015/ /вх. №
000030-1235-13.02.2015/
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5 За залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета:
5.1."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-138720.02.2015/ /вх. № 000030-1221-13.02.2015/
5.2."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-138920.02.2015/ /вх. № 000030-1223-13.02.2015/
5.3."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-139120.02.2015/ /вх. № 000030-1258-16.02.2015/
5.4."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-1385-20.02.2015/ /вх. № 000030-122713.02.2015/
5.5."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-1501-25.02.2015/ /вх. № 000030-142620.02.2015/
5.6."ЕВРОФУТБОЛ" ООД, гр. София /изх. № 000030-1345-18.02.2015/ /вх. № 000030-114510.02.2015/
6. За залагания върху случайни събития:
6.1."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-1384-20.02.2015/ /вх. № 000030-122613.02.2015/
6.2."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-1498-25.02.2015/ /вх. № 000030-142420.02.2015/
Раздел единадесети. 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. Игри в игрално казино:
1.1."МАКРА-Т" ООД, гр. София /изх. № 000030-1534-25.02.2015/ /вх. № 000030-136219.02.2015/
2. За игри с игрални автомати:
2.1."ВИЛОКС ГРУП" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1330-18.02.2015/ /вх. № 000030-98906.02.2015/
2.2."ВИЛОКС ГРУП" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1317-18.02.2015/ /вх. № 000030-99006.02.2015/
2.3."ВИЛОКС ГРУП" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1397-20.02.2015/ /вх. № 000030-99106.02.2015/
2.4."ВИЛОКС ГРУП" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1316-18.02.2015/ /вх. № 000030-99206.02.2015/
2.5."ВИЛОКС ГРУП" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1398-20.02.2015/ /вх. № 000030-99306.02.2015/
2.6."ВИЛОКС ГРУП" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1329-18.02.2015/ /вх. № 000030-99406.02.2015/
2.7."ВИЛОКС ГРУП" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1399-20.02.2015/ /вх. № 000030-99506.02.2015/
2.8."ВИЛОКС ГРУП" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1319-18.02.2015/ /вх. № 000030-99606.02.2015/
2.9."ВИЛОКС ГРУП" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1400-20.02.2015/ /вх. № 000030-99706.02.2015/
2.10."ВИЛОКС ГРУП" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1327-18.02.2015/ /вх. № 000030-99806.02.2015/
2.11."ВИЛОКС ГРУП" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1328-18.02.2015/ /вх. № 000030-99906.02.2015/
2.12."ЕС. ПИ. ИНВЕСТМЪНТ БГ" ЕАД, гр. София /изх. № 000030-1472-25.02.2015/ /вх. №
000030-1296-17.02.2015/
2.13."ПОЛО 11" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1526-25.02.2015/ /вх. № 000030-144824.02.2015/
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2.14."ЛЪКИ БЕТ-ЕМИЛИЯН БАЙКУШЕВ" ЕТ, гр. София /изх. № 000030-1519-25.02.2015/
/вх. № 000030-1269-16.02.2015/
3. За лото игри:
3.1."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-1491-25.02.2015/ /вх. № 000030-136619.02.2015/
4. За лотарийни игри:
4.1."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-1492-25.02.2015/ /вх. № 000030-136819.02.2015/
4.2."НЮ ГЕЙМС" ООД, гр. София /изх. № 000030-1535-25.02.2015/ /вх. № 000030-144523.02.2015/

Раздел дванадесети. Поправка на очевидна фактическа грешка:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."ХЕМУС ТУРС" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1516-25.02.2015/ /вх. № 000030-969105.12.2014/
Раздел тринадесети. Докладни записки:
1. Докладна записка с изх. № 000030-1405 от 20.02.2015 г.
2. Докладна записка с изх. № 000030-1407 от 20.02.2015 г.
Раздел четиринадесети. Разни.
1. Доклад № 297/24.02.2015 г.
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. № 29524.02.2015г./
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.mobilbet.com/
http://punchbets.com/
https://www.triobet.com/
http://www.bet1518.com/
http://www.princessstar.com/
https://www.eurolotto.com/
https://www.cosmikcasino.com/
https://www.1960bet.com/
http://www.betaland.com/
http://www.challengecasino.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.mobilbet.com/
2. http://punchbets.com/
3. https://www.triobet.com/
4. http://www.bet1518.com/
5. http://www.princessstar.com/
6. https://www.eurolotto.com/
7. https://www.cosmikcasino.com/
8. https://www.1960bet.com/
9. http://www.betaland.com/
10. http://www.challengecasino.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.
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V. На основание чл. 87 от Закона за хазарта решението подлежи на незабавно
изпълнение независимо дали е обжалвано. Обжалването му не спира изпълнението.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
По раздел втори. Преустановяване на нарушение посредством интернет страници, чрез
които се организират хазартни игри от лица, които не са получили лиценз по Закона за
хазарта /изх. № 296-24.02.2015 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 интернет
страница https://www.bwin.com/ на страницата на ДКХ (Решение № 201/10.02.2015 г.),
достъпа до нея не е преустановен, но не се предоставя възможност за участие в хазартни игри
чрез интернет страница https://www.bwin.com/ като не се допуска осъществяване на
регистрация от територията на Република България, а на вече регистрираните участници се
представя информация, че достъпът до сайта от територията на Република България е
блокиран. Промяната е извършена преди подаване на искане от ДКХ 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, по отношение на:
https://www.bwin.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 и версии на
игрално оборудване, които могат да се експлоатират в страната, по списък.
1.„ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ“ ООД, гр. София /изх. № 000030-1364-19.02.2015 г./,
/вх. № 000030-1180-12.02.2015 г./
На 12.02.2015 г. с вх. № 000030-1180 е подадено писмено заявление от „ЕВРО ГЕЙМС
ТЕХНОЛОДЖИ” ООД за утвърждаване на версия на игрален софтуер на комуникационно
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.

Стр. 10
Предвид гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 8
от Закона за хазарта Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Утвърждава представената от „ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ” ООД със
седалище и адрес на управление: област София, община Столична, гр. София 1151,
район р-н Панчарево, ж.к. местност Враня - Лозен - Триъгълника, ул. „Марица” No 4,
ЕИК: 130947038, представлявано от Владимир Петров Доков, версия на игрален
софтуер на комуникационно оборудване „EGT Multigame Server v.3.2.1” за онлайн
залагания, която може да се експлоатира в страната, както следва:
1. ВЕРСИЯ НА ИГРАЛЕН СОФТУЕР
ОБОРУДВАНЕ ЗА ОНЛАЙН ЗАЛАГАНИЯ:
№ по
ред

НА

КОМУНИКАЦИОННО

Наименование

EGT Multigame Server v.3.2.1

Протокол от изпитване №

КС-014 от 06.02.2015 г.
„ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ” ООД
№ И-2232/31.10.2013 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване
„ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ” ООД
№ И-2232/31.10.2013 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване

Производител/ номер на
удостоверение
Заявител / номер на
удостоверение
Производствен (сериен)
номер
Година на производство
Онлайн залагания:

1501-3.2
2014 г.
00109 - Игри с игрални автомати:
1. BURNING HOT;
2. 5 DAZZLING HOT;
3. ULTIMATE HOT;
4. ZODIAC WHEEL;
5. FRUITS KINGDOM;
6. ROYAL SECRETS;
7. GRACE OF CLEOPATRA;
8. VERSAILLES GOLD;
9. OLYMPUS GLORY;
10. FORTUNE SPELLS;
11. EXTRA STARS;
12. AMAZING AMAZONIA;
13. SHINING CROWN;
14. DICE&ROLL;
15. MAJESTIC FOREST;
16. RISE OF RA;
17. WITCHES’ CHARM;
18. THE EXPLORERS;
19. OCEAN RUSH;
20. AGE OF TROY;
21. 20 SUPER HOT;
22. CIRCUS BRILLIANT;
23. GAME OF LUCK;
24. BOOK OF MAGIC;
25. HALLOWEEN;
26. IMPERIAL WARS;
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27. FOREST BAND;
28. KANGAROO LAND;
29. DRAGON REELS;
30. GREAT ADVENTURE;
31. RAINBOW QUEEN;
32. 40 SUPER HOT;
33. FLAMING HOT;
34. EGYPT SKY;
35. BLUE HEART;
36. SUPREME HOT;
37. VENEZIA D’ORO;
38. JACKS OR BETTER;
39. 4 OF A KIND BONUS POKER;
40. JOKER POKER;
41. EUROPEAN ROULETTE;
42. LUCKY HOT;
43. KASHMIR GOLD;
44. 20 DIAMONDS;
45. DARK QUEEN;
46. CASINO MANIA;
47. SUMMER BLISS;
48. PENGUIN STYLE;
49. SECRETS OF ALCHEMY;
50. OIL COMPANY II;
51. 100 CATS.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.„ИМПЕРИЯ ГЕЙМС“ ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-1478-25.02.2015 г./, /вх. №
000030-1348-18.02.2015 г./
На 18.02.2015 г. с вх. № 000030-1348 е подадено писмено заявление от „ИМПЕРИЯ
ГЕЙМС” ООД за утвърждаване на типове игрално оборудване по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона
за хазарта (ЗХ), в съответствие с чл. 13 от Наредбата за реда и начина за включване на
лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта, за изискванията за
изпитване на игрално оборудване и игрален софтуер и за реда за извършване на проверки
(Наредбата).
В изпълнение на задълженията по чл. 14, ал. 1 от Наредбата и във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 8 от ЗХ, се разгледа заявлението и се извърши проучване на приложените към него
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършеното проучване в законоустановения срок на подадените документи се
установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 8 от
Закона за хазарта Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Утвърждава представеният от „ИМПЕРИЯ ГЕЙМС” ООД със седалище и адрес
на управление: област Пловдив, община Пловдив, гр. Пловдив, район Южен, бул.
„Никола Вапцаров” No 115, ЕИК: 202958434, представлявано заедно и поотделно от
Гаврил Тодоров Четрафилов и Динко Георгиев Миленчев – управители, 1 /един/ брой
тип игрално оборудване, който може да се експлоатира в страната, както следва:

Стр. 12
1. ИГРАЛЕН АВТОМАТ:
№ по
ред
1.

Наименование

Pearl Warriors – Golden South Sea

Тип
Протокол от изпитване №
Производител

VIRIDIAN
ИА-2455 от 13.02.2015 г.
Aristocrat Technologies Australia Pty Ltd.
„ИМПЕРИЯ ГЕЙМС” ООД /
№ 000030-2794/23.04.2014 г. за внос, разпространение
и сервиз на игрално оборудване

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

DX103966V
2014 г.
Видео слот:
1. Pearl Warriors – Golden South Sea.

Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
3.„АЛФАСТРИЙТ ТРЕЙД БГ “ ООД, гр. Самоков /изх. № 000030-1531-25.02.2015 г./, /вх.
№ 000030-1367-19.02.2015 г./
На 19.02.2015 г. с вх. № 000030-1367 е подадено писмено заявление от „АлфаСтрийт
Трейд БГ” 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 „АлфаСтрийт Трейд БГ” ЕООД със седалище и
адрес на управление: област София, община Самоков, гр. Самоков, ул. „Проф. В.
Захариев” № 1, ет. 4, ап. 8, ЕИК: 200355117, представлявано от Радка Данаилова
Москова – управител, 1 /един/ брой тип игрално оборудване, който може да се
експлоатира в страната, както следва:
1. СИСТЕМА ЗА ФОРМИРАНЕ НА ПРЕМИЯ ДЖАКПОТ:
№ по
ред

1.

Наименование

Atronic Progressive Link Oxygen

Тип, версия
Протокол от изпитване №

Star Jackpots 2
ДП-118 от 18.02.2015 г.
GTECH Germany GmbH/
№ 000030-2323 / 08.04.2014 за производство,
разпространение, сервиз и поддръжка на игрално

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

оборудване
„АлфаСтрийт Трейд БГ” ЕООД
№ И-1742 / 30.07.2013 г. за внос, разпространение и
сервиз на игрално оборудване
3000010688
2013

Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
По раздел четвърти. Разглеждане на предложение за откриване на процедура по чл. 85,
ал. 1, т. 1 и т. 9 от Закона за хазарта за временно отнемане на лиценз:
1. За игри с игрални автомати:
1.1.„СТЕФИ-2012“ ЕООД, гр. Варна /изх. № 274-20.02.2015г./
На 27.01.2015 г. с писмо от ТД на НАП – Варна, вх. № 169 в Държавната комисия по
хазарта (ДКХ) бе получена информация за лицата по чл. 4 и чл. 8, ал. 1, т. 1 от Закона за
хазарта (ЗХ) с просрочени публични задължения над 5000 лв., както и за тези, които не са
внесли дължимия данък по Глава тридесет и втора, Раздел V, чл. 245 във връзка с чл. 247 от
ЗКПО за трето тримесечие на 2014 г. По данни от писмото на НАП просрочените и
необезпечени публични задължения на „СТЕФИ-2012“ ЕООД към 19.11.2014 г. са в размер на
18 614 лв.
С уведомително писмо изх. № 140/29.01.2015 г. ДКХ изиска „СТЕФИ-2012“ ЕООД да
представи удостоверение по чл. 87, ал. 6 от ДОПК за наличие или липса на данъчни
задължения. Писмото е получено от представител на дружеството на 30.01.2015 г. В указания
в писмото срок организаторът не представи изисканите документи.
Съгласно разпоредбата на чл. 85, ал. 1, т. 1 и т. 9 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 и когато използва игрално оборудване, за което не е внесен
дължимият данък Комисията прилага принудителна административна мярка – отнемане за
срок от три до шест месеца на издадения лиценз.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 85, ал. 1, т. 1 и т. 9 от Закона за хазарта и
на основание чл. 35 във връзка с чл. 26 от Административнопроцесуалния кодекс,
Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Предоставя възможност на „СТЕФИ-2012“ ЕООД в 14 /четиринадесет/ дневен срок да
даде писмени обяснения и възражения, както и да представи писмени документи за внесен
данък по ЗКПО.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.2.„ЙОПИ-ПИЕР ЙОСИФОВ“ ЕТ, гр. Пловдив /изх. № 275-20.02.2015г./
С уведомително писмо с изх. № 1012/27.08.2014 г. Държавната комисия по хазарта
(ДКХ) изиска ЕТ „ЙОПИ - ПИЕР ЙОСИФОВ“ да представи удостоверение по чл. 87, ал. 6 от
ДОПК за наличие или липса на данъчни задължения. В указания в писмото срок едноличният
търговец не представи изисканите документи.
На 05.12.2014 г. с писмо от ТД на НАП – Пловдив с вх. № 2903 в ДКХ бе получена
информация за лицата по чл. 4 и чл. 8, ал. 1, т. 1 от Закона за хазарта (ЗХ) с просрочени
публични задължения над 5000 лв. По данни от писмото на НАП просрочените и
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необезпечени публични задължения на ЕТ „ЙОПИ - ПИЕР ЙОСИФОВ“ към 14.11.2014 г.
са в размер на 23 999,21 лв.
В изпълнение на Заповед № П-2/13.02.2015 г., във връзка с получен сигнал в ДКХ за
извършени нарушения на организатора ЕТ „ЙОПИ - ПИЕР ЙОСИФОВ“, се извърши
проверка в игрална зала с адрес в гр. Пловдив, бул. „6-ти септември“ № 149. При същата са
изискани платежни документи за платен данък по Глава тридесет и втора, Раздел V, чл. 245
във връзка с чл. 247 от ЗКПО за първо, второ, трето и четвърто тримесечие на 2014 г., които
не са представени. За резултатите е съставен Констативен протокол № 000331/14.02.2015 г., с
който на организатора е даден срок за представянето на горепосочените документи. В
указания срок едноличният търговец не представи такива.
Съгласно разпоредбата на чл. 85, ал. 1, т. 9 от ЗХ, когато се използва игрално
оборудване, за което не е внесен дължимият данък Комисията прилага принудителна
административна мярка – отнемане за срок от три до шест месеца на издадения лиценз.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 85, ал. 1, т. 9 от Закона за хазарта и на
основание чл. 35 във връзка с чл. 26 от Административнопроцесуалния кодекс, Държавната
комисия по хазарта
РЕШИ:
Предоставя възможност на ЕТ „ЙОПИ-ПИЕР ЙОСИФОВ” в 14 /четиринадесет/
дневен срок да даде писмени обяснения и възражения по мотивите за временно отнемане на
издадения лиценз, както и да представ писмени документи за внесен данък по ЗКПО.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
По раздел пети. Разглеждане на писмени искания за промяна в обстоятелствата,
вписани в Търговския регистър:
1. Игри с игрални автомати:
1.1."АКТИВ-БГ" АД, гр. София /изх. № 000030-1302-17.02.2015/ /вх. № 000030-104709.02.2015/
На 09.02.2015 г. с вх. № 000030-1047, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 и чл. 37 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „АКТИВ-БГ” АД,
гр. София, за промени в обстоятелствата, вписани в Търговския регистър.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ) се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 37, ал. 4 от ЗХ, председателят предлага на членовете
на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да се произнесе по вписаната промяна в Търговския регистър на „АКТИВ-БГ” АД със
седалище и адрес на управление: гр. София, район „Сердика”, бул. „Княгиня Мария Луиза”
№ 131, ЕИК: 121634959, представлявано от Зейнеп Бирбудак, Халюк Тезлер, Корай Йонашчъ
и Мехмет Йозгюр Бюйюкер, само двама по двама, по реда на чл. 37, ал. 4 от ЗХ.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
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2. За игри с игрални автомати:
2.1."МУЛТИ - КАТЕРС" ООД, гр. София /изх. № 000030-1378-20.02.2015/ /вх. № 000030956-04.02.2015/
На 04.02.2015 г. с вх. № 000030-956, 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 „МУЛТИ - КАТЕРС” ООД, за
промяна в обстоятелствата, вписани в Търговския регистър.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ) се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 37, ал. 4 от ЗХ, председателят предлага на членовете
на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да се произнесе по вписаната промяна в Търговския регистър на „МУЛТИ КАТЕРС” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище“, бул.
„Янко Сакъзов № 56, ЕИК: 175263920, представлявано от Христо Благоев Георгиев –
управител, за промяна в съдружниците.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
По раздел шести. Разглеждане на писмени искания за промени в обстоятелства, вписани
в издаден лиценз:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."ГРАНД КАЗИНО-1" ООД, гр. София /изх. № 000030-1325-18.02.2015/ /вх. № 000030881-30.01.2015/
На 30.01.2015 г. с вх. № 000030-881, 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 - 1” ООД,
гр. София, за промяна в обстоятелствата, вписани в издадени лицензи за организиране на
хазартни игри.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ) се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и чл. 37, ал. 3 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 издадени лицензи на „ГРАНД
КАЗИНО - 1” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Младост“,
ул. „Михаил Тенев“ № 6, вх. Б, ет. 2, ЕИК: 175258559, представлявано от Галин Тотьов
Василев – управител, и Митко Цветанов Тодоров - управител, заедно и поотделно, за промяна
в управителите, начина на представляване и адреса на управление на дружеството.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
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За - 5
Против - няма.
1.2."НУШИ 67" ЕООД, гр. Ботевград /изх. № 000030-1402-20.02.2015/ /вх. № 000030-85530.01.2015/
На 30.01.2015 г. с вх. № 000030-855, на основание чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1 и
чл. 39 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „НУШИ 67” ЕООД,
гр. Ботевград, за промяна в обстоятелствата, вписани в издаден лиценз, за който е издадено
Удостоверение за издаден лиценз № 000030-9276/26.11.2014 г.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
На проведеното на 26.02.2014 г. заседание Държавната комисия по хазарта пристъпи
към разглеждане на писменото искане и установи, че има неизяснени обстоятелствата по
отношение на исканото вписване по реда на ЗХ.
Предвид гореизложеното, Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Отлага до изясняване на горепосочените обстоятелства произнасянето по
писменото искане за промени в обстоятелства, вписани в издаден лиценз, за който е
издадено Удостоверение за издаден лиценз № 000030-9276/26.11.2014 г. за организиране
на хазартни игри в игрална зала с адрес: гр. Ботевград, бул. „Цар Освободител” № 14.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.3."КАЗИНО РОЯЛ" ООД, гр. Петрич /изх. № 000030-1503-25.02.2015/ /вх. № 0000301441-23.02.2015/
На 23.02.2015 г. с вх. № 000030-1441, 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 „КАЗИНО РОЯЛ“ ООД,
гр. Петрич, 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 „КАЗИНО
РОЯЛ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Петрич, област Благоевград, ул. „Цар
Борис III“ № 21, хотел „България“, ЕИК: 201890044, представлявано от Борислава Стефанова
Димовска – управител, за промяна в обстоятелствата, вписани в издаден лиценз за
организиране на хазартни игри.
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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1.4."СИТ-33" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1527-25.02.2015/ /вх. № 000030-126216.02.2015/
На 16.02.2015 г. с вх. № 000030-1262, 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 „СИТ-33” ЕООД, гр. София, за
промяна в обстоятелствата, вписани в издадени лицензи за организиране на хазартни игри.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ) се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и чл. 37, ал. 3 и ал. 4 от ЗХ, председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с
което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издадени лицензи на „СИТ33” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Сердика”, бул. „Кн. Мария
Луиза” № 98, ЕИК: 131236188, представлявано от Лилия Миткова Петрова – управител, за
промяна на дружеството от ООД в ЕООД.
II. Да се произнесе по вписаната промяна в Търговския регистър на „СИТ-33” ЕООД,
гр. София, по реда на чл. 37, ал. 4 от ЗХ.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2. За производство, разпространение и сервиз на игрално оборудване:
2.1."АДМИРАЛ ГРУП" ООД, гр. София /изх. № 000030-1379-20.02.2015/ /вх. № 000030957-04.02.2015/
На 04.02.2015 г. с вх. № 000030-957, 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 „АДМИРАЛ ГРУП” ООД, за
промяна в обстоятелствата, вписани в издаден лиценз за организиране на хазартни игри.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ) се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и чл. 37, ал. 3 и ал. 4 от ЗХ, председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с
което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„АДМИРАЛ ГРУП” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Оборище“, ул. „Франсис дьо Пресансе № 13, ет. 2, ЕИК: 831486782, представлявано от
Петър Филипов Георгиев – управител за промяна на съдружници и промяна на дружеството
от ЕООД в ООД.
II. Да се произнесе по вписаната промяна в Търговския регистър на „АДМИРАЛ
ГРУП” ООД, гр. София, по реда на чл. 37, ал. 4 от ЗХ.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
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Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
По раздел седми. Разглеждане на писмено искание за прекратяване действието на
удостоверение за издаден лиценз преди изтичане на срока му:
1. Игри с игрални автомати:
1.1."ЕКС ПИ ЕЛ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1529-25.02.2015/ /вх. № 000030-98706.02.2015/
На 06.02.2015 г. с вх. № 000030-987, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ЕКС ПИ ЕЛ” ЕООД, гр. София, за
прекратяване действието на лиценз за организиране на хазартни игри в игрална зала с адрес:
гр. Шумен, ул. „Цар Иван Александър“ № 70, преди изтичане на срока му /Удостоверение за
издаден лиценз № 000030-9669 от 05.12.2014 г./
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. 1 и чл. 35, ал. 1, т. 4 от ЗХ, председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с
което:
Да бъде прекратено действието на Удостоверение за издаден лиценз № 000030-9669 от
05.12.2014 г. за организиране на хазартни игри в игрална зала с адрес: гр. Шумен, ул. „ Цар
Иван Александър“ № 70 , издадено на „ЕКС ПИ ЕЛ” ЕООД със седалище и адрес на
управление: гр. София, район „Триадица”, ж.к. „Стрелбище”, ул. „Котленски проход” № 100,
вх. Б, ет. 7, ап. 48, ЕИК: 202158606, управлявано от Любомир Петров Петков - Пашов –
управител, преди изтичане на срока му.
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 продължаване срока на действие на
издадени лицензи по чл. 36, ал. 1 от Закона за хазарта:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."ГРАНД КАЗИНО-1" ООД, гр. София /изх. № 000030-1479-25.02.2015/ /вх. № 0000301346-18.02.2015/
На 18.02.2015 г. с вх. № 000030-1346, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ГРАНД КАЗИНО - 1” ООД,
гр. София, за 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. София, ж.к. „Красно село”, бл. 208 Б.
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
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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
„ГРАНД КАЗИНО - 1” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Младост“, ул. „Михаил Тенев“ № 6, вх. Б, ет. 2, ЕИК: 175258559, представлявано от Галин
Тотьов Василев – управител, и Митко Цветанов Тодоров - управител, заедно и поотделно, за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София,
ж.к. „Красно село”, бл. 208 Б, с 57 /петдесет и седем/ броя игрални автомата с 69 /шестдесет и
девет/ броя игрални места.
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."ГЛОБЪЛ ЛИНК" ООД, гр. Димитровград /изх. № 000030-1485-25.02.2015/ /вх. №
000030-1046-09.02.2015/
На 09.02.2015 г. с вх. № 000030-1046, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ГЛОБЪЛ ЛИНК” ООД,
гр. Свиленград, 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. Димитровград, област Хасково, бул. „България” № 5.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При проверката се установи, че не е спазен законовият срок за подаване на писменото искане,
поради което „ГЛОБЪЛ ЛИНК” ООД, гр. Свиленград, не може да се ползва от правната
възможност предвидена в чл. 36, ал. 1 от Закона за хазарта.
Във връзка с това с писмо на 13.02.2015 г., ДКХ е уведомила „ГЛОБЪЛ ЛИНК” ООД,
гр. Свиленград, че за да се ползва от правната възможност предвидена в чл. 36, ал. 3 от
Закона за хазарта, следва да представи документ за платена държавна такса по чл. 1, ал. 1, т. 4
от Тарифата за таксите, които се събират по Закона за хазарта. С уведомително писмо от
23.02.2015 г., „ГЛОБЪЛ ЛИНК” ООД, гр. Свиленград, е представило документ за платена
държавна такса по чл. 1, ал. 1, т. 4 от Тарифата за таксите, които се събират по Закона за
хазарта.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 и чл. 36, ал. 3 от ЗХ, председателят
предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да
вземат решение, с което:
Да бъде продължен срокът на действие на издадения лиценз с 5 /пет/ години на
„ГЛОБЪЛ ЛИНК” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Свиленград, ул. „Тодор
Кирков” № 77А, ЕИК: 126111119, представлявано от Росен Йорданов Киришев – управител и
Курти Георгиев Куртев – управител, заедно и поотделно, за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Димитровград, област Хасково, бул. „България”
№ 5.
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.
1.3."ЕКЗА ГРУП" ООД, гр. Варна /изх. № 000030-1504-25.02.2015/ /вх. № 000030-117312.02.2015/
На 12.02.2015 г. с вх. № 000030-1173, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕКЗА ГРУП“ ООД, гр. Варна,
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. Варна, район
„Приморски“, ул. „Ян Палах“ № 4.
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 „ЕКЗА
ГРУП“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район „Одесос”, ул. „Цар
Петър” № 12, ет. 2, ЕИК: 103902195, представлявано от Ангел Иванов Желев - управител, в
игрална зала с адрес: гр. Варна, район „Приморски“, ул. „Ян Палах“ № 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.
1.4."СИ-ЕЛ-ЕЛИТ - Жечо Маринов" ЕТ, гр. Бургас /изх. № 000030-1505-25.02.2015/ /вх.
№ 000030-1282-17.02.2015/
На 17.02.2015 г. с вх. № 000030-1282, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „СИ-ЕЛ-ЕЛИТ-ЖЕЧО
МАРИНОВ“, гр. Бургас, 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. Бургас, ж.к. „Славейков“, бл. 125, партер.
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
ET „СИ-ЕЛ-ЕЛИТ – ЖЕЧО МАРИНОВ” със седалище и адрес на управление: гр. Бургас,
кв. „Славейков”, бл. 71, вх. 8, ет. 5, ап. 13, ЕИК: 812094175, представляван от Жечо Иванов
Маринов /физичeско лице – търговец/, за игрална зала с адрес: гр. Бургас, ж.к. „Славейков”,
бл. № 125, партер.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
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За - 5
Против - няма.
По раздел девети. Разглеждане на писмени искания за издаване на лиценз за нов обект:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."АНДИВА" ООД, гр. Горна Оряховица /изх. № 000030-1483-25.02.2015/ /вх. № 000030546-23.01.2015/
На 23.01.2015 г. с вх. № 000030-546, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „АНДИВА” ООД, гр. Горна
Оряховица, за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати, за
срок от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес: гр. Левски, обл. Плевен, бул. „България“ № 4.
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 „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 организиране на хазартни игри с игрални автомати за срок от 5 /пет/ години в
игрална зала с адрес: гр. Левски, обл. Плевен, бул. „България“ № 4.
II. Да бъдат утвърдени представените от „АНДИВА” ООД, гр. Горна Оряховица, за
игралната зала:
1. Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати;
2. Правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на
хазартни игри с игрални автомати;
3. Изисквания към игралните зали, в които се организират хазартни игри с игрални
автомати.
4. Технически изисквания за системите за контрол върху хазартните игри и игралното
оборудване.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.2."ЛЪКИ БЕТ-ЕМИЛИЯН БАЙКУШЕВ" ЕТ, гр. София /изх. № 000030-150625.02.2015/ /вх. № 000030-57-06.01.2015/
На 06.01.2015г. с вх. № 000030-57 в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1 от
Закона за хазарта е подадено писмено искане от ЕТ „ЛЪКИ БЕТ – ЕМИЛИЯН БАЙКУШЕВ”,
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. Самоков, ул. „Македония“ № 47.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 от Закона за хазарта председателят
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предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
І. Да бъде издаден лиценз на ЕТ „ЛЪКИ БЕТ – ЕМИЛИЯН БАЙКУШЕВ” със
седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. „Младост 1А“, бл. 502, вх. В,
ЕИК: 203204985, представляван от Емилиян Емилов Байкушев /физическо лице – търговец/,
за организиране на хазартни игри с игрални автомати за срок от 10 /десет/ години в игрална
зала с адрес: гр. Самоков, ул. „Македония“ № 47.
II. Да бъдат утвърдени представените от ЕТ „ЛЪКИ БЕТ – ЕМИЛИЯН БАЙКУШЕВ”,
гр. София, за игралната зала:
1. Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в
игрална зала;
2. Правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на
хазартни игри с игрални автомати и задължителни образци за счетоводна отчетност;
3. Изисквания за игралните зали по отношение на вида на помещенията или сградата,
минималната площ, разпределението на помещенията и необходимото техническо
оборудване за контрол.
4. Технически изисквания за системите за контрол върху хазартните игри и игралното
оборудване.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
По раздел десети. Разглеждане на писмени искания за извършване на промени в
Удостоверение за издаден лиценз:
1. Игри в игрално казино:
1.1."БАРГЕЙМ" АД, гр. София /изх. № 000030-1312-18.02.2015/ /вх. № 000030-98806.02.2015/
На 06.02.2015 г. с вх. № 000030-988, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БАРГЕЙМ” АД, гр. София, за
подмяна на 1 /един/ брой игрална маса и 1 /един/ брой игрален автомат с 4 /четири/ броя
игрални места с 4 /четири/ броя игрални автомати с 4 /четири/ броя игрални места, при което
броят на игралните автомати се увеличава, и утвърждаване на Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри в игрално казино с адрес: гр. София, бул. „Тодор
Александров“ № 14, АХК „Анел”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване 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
„БАРГЕЙМ” АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Триадица”,
ул. „Алабин” № 34, ет. 2, ЕИК: 131196110, представлявано заедно от Атанас Гочев Атанасов
и Ангел Андонов Ирибозов, за подмяна на 1 /един/ брой игрална маса и 1 /един/ брой игрален
автомат с 4 /четири/ броя игрални места с 4 /четири/ броя игрални автомати с 4 /четири/ броя
игрални места, при което броят на игралните автомати се увеличава, в игрално казино с
адрес: гр. София, бул. „Тодор Александров“ № 14, АХК „Анел”.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „БАРГЕЙМ” АД, гр. София, Игрални условия
и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино.
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Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.2."ЛАРИС - ВЕГА" ООД, гр. София /изх. № 000030-1392-20.02.2015/ /вх. № 0000301113-10.02.2015/
На 10.02.2015 г. с вх. № 000030-1113, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЛАРИС-ВЕГА” ООД, гр. София, за
подмяна на 2 /два/ броя и намаление с 1 /един/ брой на игралните автомати и утвърждаване на
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино за обект с
адрес: гр. Варна, бул. „Сливница” № 33, интерхотел „Черно море“.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ЛАРИСВЕГА” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Средец”, ул. „Славянска”
№ 29, ЕИК: 121390871, представлявано от Мариета Георгиева Цекова - Димитрова управител и Борис Димов Петков - прокурист, за подмяна на 2 /два/ броя и намаление с
1 /един/ брой на игралните автомати в игрално казино с адрес: гр. Варна, бул. „Сливница”
№ 33, интерхотел „Черно море”.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЛАРИС-ВЕГА” ООД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.3."ЕНТЕРТЕЙМАНТ" АД, гр. Пловдив /изх. № 000030-1423-20.02.2015/ /вх. № 0000301281-17.02.2015/
На 17.02.2015 г. с вх. № 000030-1281, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „ЕНТЕРТЕЙМАНТ” АД,
гр. Пловдив, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата, намаление с 2 /два/ броя игрални
автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в
игрално казино с адрес: гр. Пловдив, р-н „Централен”, ул. „Капитан Райчо” № 2, хотел
„Тримонциум Принцес”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
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I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕНТЕРТЕЙМАНТ” АД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, р-н „Централен”,
ул. „Капитан Райчо” № 2, ЕИК: 121882577, представлявано от изпълнителните директори:
Хъдър Кая, Хасан Йозгюр Фидан и Бора Ефендиоглу от всеки двама от общо тримата
изпълнителни директори само заедно, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата и
намаление с 2 /два/ броя игрални автомата в игрално казино с адрес: гр. Пловдив,
р-н „Централен”, ул. „Капитан Райчо” № 2, хотел „Тримонциум Принцес”.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЕНТЕРТЕЙМАНТ” АД, гр. Пловдив,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.4."ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД" ЕАД, гр. Свиленград /изх. № 000030-1422-20.02.2015/
/вх. № 000030-1280-17.02.2015/
На 17.02.2015 г. с вх. № 000030-1280, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД” ЕАД,
гр. Свиленград, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата, намаление с 2 /два/ броя
игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни
игри в игрално казино с адрес: гр. Свиленград, област Хасково, ул. „Гео Милев” № 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД” ЕАД със седалище и адрес на управление: гр. Свиленград,
област Хасково, ул. „Гео Милев” № 1, ЕИК: 160053297, представлявано заедно от Гюлбин
Багджъ – изпълнителен директор и Мехмет Тан – изпълнителен директор, за подмяна на
6 /шест/ броя игрални автомата и намаление с 2 /два/ броя игрални автомата в игрално казино
с адрес: гр. Свиленград, област Хасково, ул. „Гео Милев” № 1.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД” ЕАД,
гр. Свиленград, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално
казино.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.5."АКТИВ-БГ" АД, гр. София /изх. № 000030-1421-20.02.2015/ /вх. № 000030-123413.02.2015/
На 13.02.2015 г. с вх. № 000030-1234, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „АКТИВ-БГ” АД, гр. София за
подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри в игрално казино с адрес: гр. София, бул. „Княгиня Мария
Луиза” № 131, х-л „София Принцес Хотел”.
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В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „АКТИВБГ” АД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Сердика”, бул. „Княгиня
Мария Луиза” № 131,ЕИК: 121634959, представлявано от Зейнеп Бирбудак, Халюк Тезлер,
Корай Йонашчъ и Мехмет Йозгюр Бюйюкер, само двама по двама, за подмяна на 6 /шест/
броя игрални автомата в игрално казино с адрес: гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза”
№ 131, х-л „София Принцес Хотел”.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „АКТИВ-БГ” АД, гр. София, Игрални условия
и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.6."АКТИВ-БГ" АД, гр. София /изх. № 000030-1490-25.02.2015/ /вх. № 000030-134918.02.2015/
На 18.02.2015 г. с вх. № 000030-1349 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „АКТИВ-БГ” АД, гр. София за
намаление с 2 /два/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри в игрално казино с адрес: гр. София, бул. „Княгиня Мария
Луиза” № 131, х-л „София Принцес Хотел”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „АКТИВБГ” АД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Сердика”, бул. „Княгиня
Мария Луиза” № 131,ЕИК: 121634959, представлявано от Зейнеп Бирбудак, Халюк Тезлер,
Корай Йонашчъ и Мехмет Йозгюр Бюйюкер, само двама по двама, за намаление с 2 /два/ броя
игрални автомата в игрално казино с адрес: гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 131,
х-л „София Принцес Хотел”.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „АКТИВ-БГ” АД, гр. София, Игрални условия
и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
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1.7."СИТИ КАЗИНО ГРУП" ООД, гр. София /изх. № 000030-1521-25.02.2015/ /вх. №
000030-1211-13.02.2015/
На 13.02.2015 г. с вх. № 000030-1211 в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1 от
Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „СИТИ КАЗИНО ГРУП” ООД,
гр. София, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрално казино с адрес:
гр. Пловдив, ул. „Княз Александър I“ № 42, казино „EFBET”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „СИТИ
КАЗИНО ГРУП” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Лозенец”,
ул. „Златовръх” № 37, ЕИК: 200279388, представлявано от Митко Цветанов Тодоров –
управител, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрално казино с адрес:
гр. Пловдив, ул. „Княз Александър I“ № 42, 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.
2. За игри с игрални автомати:
2.1."ГЕЙМС 2012" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1326-18.02.2015/ /вх. № 000030-97105.02.2015/
На 05.02.2015 г. с вх. № 000030-971, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ГЕЙМС 2012” ЕООД, гр. София, за
подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Пирдоп,
Софийска област, ул. „Цар Освободител“ № 59.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване 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 „ГЕЙМС
2012” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Витоша“, бул. „Тодор
Каблешков“ № 53, вх. В, ап. 106, ЕИК: 202003011, представлявано от Владимир Тодоров
Мишев - управител, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Пирдоп, Софийска област, ул. „Цар Освободител“ № 59.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ГЕЙМС 2012” 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
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Против - няма.
2.2."ФЛАМИНГО 78" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1314-18.02.2015/ /вх. № 000030959-04.02.2015/
На 04.02.2015 г. с вх. № 000030-959, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ФЛАМИНГО 78” ЕООД, гр. София,
за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Кърджали,
кв. „Възрожденци“, бул. „Христо Ботев” № 65.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ФЛАМИНГО 78” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Възраждане”,
пл. „Възраждане” № 5, ЕИК: 131417772, представлявано от Мирослав Бобев Софронов –
управител, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Кърджали,
кв. „Възрожденци“, бул. „Христо Ботев” № 65.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ФЛАМИНГО 78” 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.
2.3."ФЛАМИНГО 78" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1313-18.02.2015/ /вх. № 000030960-04.02.2015/
На 04.02.2015 г. с вх. № 000030-960, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ФЛАМИНГО 78” ЕООД, гр. София,
за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата със 7 /седем/ броя игрални места със 7 /седем/
броя игрални автомата със 7 /седем/ броя игрални места в игрална зала с адрес: гр. София,
р-н „Кремиковци”, кв. „Ботунец“, Коопбистро.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване 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
„ФЛАМИНГО 78” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Възраждане”,
пл. „Възраждане” № 5, ЕИК: 131417772, представлявано от Мирослав Бобев Софронов –
управител, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата със 7 /седем/ броя игрални места със
7 /седем/ броя игрални автомата със 7 /седем/ броя игрални места в игрална зала с адрес:
гр. София, р-н „Кремиковци”, кв. „Ботунец“, Коопбистро.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
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Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.4."КА & РЕ ООД" ООД, гр. Бургас /изх. № 000030-1315-18.02.2015/ /вх. № 000030-97405.02.2015/
На 05.02.2015 г. с вх. № 000030-974, в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1 от
Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КА & РЕ” ООД, гр. Бургас, за подмяна
на 2 /два/ броя и намаление с 1 /един/ брой на игралните автомати и утвърждаване на Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Айтос, обл. Бургас, ул. „Цар Освободител” № 13 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 „КА &
РЕ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. „Александровска” № 2, вх. 1,
ет. 4, ЕИК: 102739090, представлявано заедно и поотделно от Петър Цонев Петров –
управител и Борислав Душков Михайлов – управител, за подмяна на 2 /два/ броя и намаление
с 1 /един/ брой на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Айтос, обл. Бургас, ул. „Цар
Освободител” № 13А.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КА & РЕ” ООД, гр. Бургас, Игрални условия
и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.5."ПМС" ООД, гр. Велико Търново /изх. № 000030-1333-18.02.2015/ /вх. № 000030-94804.02.2015/
На 04.02.2015 г. с вх. № 000030-948, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПМС” ООД, гр. Велико
Търново, за подмяна на 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. Велико Търново, ул. „Христо Ботев” № 8.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ПМС” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Велико Търново, ул. „Васил Златарски”
№ 2, ЕИК: 104687589, представлявано от Петър Недялков Петров – управител, за подмяна на
3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Велико Търново, ул. „Христо Ботев”
№ 8.
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ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ПМС” ООД, гр. Велико Търново, 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."ПМС" ООД, гр. Велико Търново /изх. № 000030-1331-18.02.2015/ /вх. № 000030-95004.02.2015/
На 04.02.2015 г. с вх. № 000030-950, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПМС” ООД, гр. Велико Търново, за
подмяна на 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. Велико
Търново, бул. „България” № 29.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ПМС” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Велико Търново, ул. „Васил Златарски”
№ 2, ЕИК: 104687589, представлявано от Петър Недялков Петров – управител, за подмяна на
3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Велико Търново, бул. „България”
№ 29.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ПМС” ООД, гр. Велико Търново, 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.
2.7."ТЕМАКС КЛУБ" ООД, гр. София /изх. № 000030-1334-18.02.2015/ /вх. № 000030-94704.02.2015/
На 04.02.2015 г. с вх. № 000030-947, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ТЕМАКС КЛУБ” ООД, гр. София,
за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес:
гр. София, бул. „Ломско шосе” № 61.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
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І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ТЕМАКС КЛУБ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище”,
бул. „Янко Сакъзов” № 76, ЕИК: 831038892, представлявано от Веселин Благовестов Матеев управител, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София,
бул. „Ломско шосе” № 61.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ТЕМАКС КЛУБ” ООД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.8."ТЕМАКС КЛУБ" ООД, гр. София /изх. № 000030-1332-18.02.2015/ /вх. № 000030-94904.02.2015/
На 04.02.2015 г. с вх. № 000030-949, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ТЕМАКС КЛУБ” ООД, гр. София,
за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес:
гр. Бургас, ул. „Хан Крум” № 4.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ТЕМАКС КЛУБ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище”,
бул. „Янко Сакъзов” № 76, ЕИК: 831038892, представлявано от Веселин Благовестов Матеев управител, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Бургас,
ул. „Хан Крум” № 4.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ТЕМАКС КЛУБ” ООД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.9."ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО" АД, гр. София /изх. № 000030-1311-18.02.2015/ /вх. №
000030-1001-06.02.2015/
На 06.02.2015 г. с вх. № 000030-1001, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПАЛМС МЕРКЮР
КАЗИНО” АД, гр. София, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с
адрес: гр. Пловдив, ул. „Райко Даскалов” № 8.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
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необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ПАЛМС
МЕРКЮР КАЗИНО” АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Илинден“,
ул. „Кукуш” № 7, ЕИК: 175192081, представлявано заедно от Антон Георгиев Михов и Ангел
Андонов Ирибозов – изпълнителни директори, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ул. „Райко Даскалов” № 8.
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."ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО" АД, гр. София /изх. № 000030-1309-18.02.2015/ /вх.
№ 000030-1002-06.02.2015/
На 06.02.2015 г. с вх. № 000030-1002, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПАЛМС МЕРКЮР
КАЗИНО” АД, гр. София, за увеличение с 1 /един/ и подмяна на 2 /два/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. Благоевград, ул. „Георги Измирлиев – Македончето”,
етаж -1, обособена част от „Кафе-театър” на Драматичен театър „Никола Вапцаров
гр. Благоевград”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 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 „ПАЛМС
МЕРКЮР КАЗИНО” АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Илинден“,
ул. „Кукуш” № 7, ЕИК: 175192081, представлявано заедно от Антон Георгиев Михов и Ангел
Андонов Ирибозов – изпълнителни директори, за увеличение с 1 /един/ и подмяна на 2 /два/
броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Благоевград, ул. „Георги Измирлиев –
Македончето”, етаж -1, обособена част от „Кафе-театър” на Драматичен театър „Никола
Вапцаров гр. Благоевград”.
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."ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО" АД, гр. София /изх. № 000030-1310-18.02.2015/ /вх.
№ 000030-1003-06.02.2015/
На 06.02.2015 г. с вх. № 000030-1003, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО” АД,
гр. София, за увеличение с 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София,
район „Подуяне”, бул. „Ботевградско шосе” до бл. 2.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
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При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ПАЛМС
МЕРКЮР КАЗИНО” АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Илинден“,
ул. „Кукуш” № 7, ЕИК: 175192081, представлявано заедно от Антон Георгиев Михов и Ангел
Андонов Ирибозов – изпълнителни директори, за увеличение с 3 /три/ броя игрални автомата
в игрална зала с адрес: гр. София, район „Подуяне”, бул. „Ботевградско шосе” до бл. 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."ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО" АД, гр. София /изх. № 000030-1308-18.02.2015/ /вх.
№ 000030-1004-06.02.2015/
На 06.02.2015 г. с вх. № 000030-1004, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПАЛМС МЕРКЮР
КАЗИНО” АД, гр. София, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. София, район „Връбница”, ул. „275” № 24.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 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 „ПАЛМС
МЕРКЮР КАЗИНО” АД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Илинден“,
ул. „Кукуш” № 7, ЕИК: 175192081, представлявано заедно от Антон Георгиев Михов и Ангел
Андонов Ирибозов – изпълнителни директори, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр. София, район „Връбница”, ул. „275” № 24.
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."КУИНС ТРЕЙД" ООД, гр. София /изх. № 000030-1307-18.02.2015/ /вх. № 000030976-05.02.2015/
На 05.02.2015 г. с вх. № 000030-976, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КУИНС ТРЕЙД” ООД, гр. София,
за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. София, район
„Оборище“, ул. „Янко Сакъзов“ № 76.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
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необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „КУИНС
ТРЕЙД” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Оборище”, бул. „Янко
Сакъзов” № 76, ЕИК: 121407281, представлявано от Иван Георгиев Главински - управител, за
подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, район
„Оборище“, ул. „Янко Сакъзов“ № 76.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КУИНС ТРЕЙД” 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.
2.14."КУИНС ТРЕЙД" ООД, гр. София /изх. № 000030-1303-18.02.2015/ /вх. № 000030977-05.02.2015/
На 05.02.2015 г. с вх. № 000030-977, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КУИНС ТРЕЙД” ООД, гр. София,
за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. Гоце Делчев,
област Благоевград, ул. “Струма” № 4.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „КУИНС
ТРЕЙД” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Оборище”, бул. „Янко
Сакъзов” № 76, ЕИК: 121407281, представлявано от Иван Георгиев Главински - управител, за
подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Гоце Делчев, област
Благоевград, ул. “Струма” № 4.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КУИНС ТРЕЙД” 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."КУИНС ТРЕЙД" ООД, гр. София /изх. № 000030-1304-18.02.2015/ /вх. № 000030978-05.02.2015/
На 05.02.2015 г. с вх. № 000030-978, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КУИНС ТРЕЙД” ООД, гр. София,
за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Раковски,
област Пловдив, кв. „Ген. Николаево“, ул. „Симеон І“ УПИ ХІІ-1640.

Стр. 34
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „КУИНС
ТРЕЙД” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище”, бул. „Янко
Сакъзов” № 76, ЕИК: 121407281, представлявано от Иван Георгиев Главински - управител, за
подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Раковски, област
Пловдив, кв. „Ген. Николаево”, ул. „Симеон І”, УПИ ХІІ-1640,
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КУИНС ТРЕЙД” 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.
2.16."КУИНС ТРЕЙД" ООД, гр. София /изх. № 000030-1305-18.02.2015/ /вх. № 000030979-05.02.2015/
На 05.02.2015 г. с вх. № 000030-979, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КУИНС ТРЕЙД” ООД, гр. София,
за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. Търговище,
ул. „Васил Левски” № 15.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „КУИНС
ТРЕЙД” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Оборище”, бул. „Янко
Сакъзов” № 76, ЕИК: 121407281, представлявано от Иван Георгиев Главински - управител, за
подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Търговище, ул. „Васил
Левски” № 15.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КУИНС ТРЕЙД” 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.
2.17."КУИНС ТРЕЙД" ООД, гр. София /изх. № 000030-1306-18.02.2015/ /вх. № 000030980-05.02.2015/

Стр. 35
На 05.02.2015 г. с вх. № 000030-980, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КУИНС ТРЕЙД” ООД, гр. София,
за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес:
гр. Шумен, пл. „Освобождение“ № 12.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „КУИНС
ТРЕЙД” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Оборище”, бул. „Янко
Сакъзов” № 76, ЕИК: 121407281, представлявано от Иван Георгиев Главински - управител, за
подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Шумен,
пл. „Освобождение“ № 12.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КУИНС ТРЕЙД” 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.
2.18."ДЕНИ-ДЕНКА ВЕЛЕВА-СТЕЛА ВЕЛЕВА" ЕТ, гр. Стара Загора /изх. № 0000301324-18.02.2015/ /вх. № 000030-975-05.02.2015/
На 05.02.2015 г. с вх. № 000030-975, 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 4 /четири/ броя игрални автомата с
6 /шест/ броя игрални места с 6 /шест/ броя игрални автомата с 6 /шест/ броя игрални места 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 4 /четири/ броя игрални автомата с
6 /шест/ броя игрални места с 6 /шест/ броя игрални автомата с 6 /шест/ броя игрални места 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.

Стр. 36
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.19."ЕЛИТ - 8" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-1323-18.02.2015/ /вх. № 000030-95804.02.2015/
На 04.02.2015 г. с вх. № 000030-958, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕЛИТ 8” ЕООД, гр. Севлиево за
подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Дряново, област
Габрово, ул. „Шипка” № 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 „ЕЛИТ 8”
ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Севлиево, ул. „Стоян Бъчваров” № 8,
ЕИК: 200244138, представлявано от Цветан Ботев Макавеев – управител, за подмяна на
1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Дряново, област Габрово,
ул. „Шипка” № 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.
2.20."ЕЛИТ - 8" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-1370-19.02.2015/ /вх. № 000030-117412.02.2015/
На 12.02.2015 г. с вх. № 000030-1174, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕЛИТ 8“ ЕООД, гр. Севлиево,
за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати и утвърждаване на Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Полски
Тръмбеш, област Велико Търново, ул. „Търговска” № 36.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издадено Удостоверение за
издаден лиценз на „ЕЛИТ 8“ ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Севлиево,
ул. „Стоян Бъчваров” № 8, ЕИК: 200244138, представлявано от Цветан Ботев Макавеев –
управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Полски
Тръмбеш, област Велико Търново, ул. „Търговска” № 36.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЕЛИТ 8“ ЕООД, гр. Севлиево, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.

Стр. 37
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."ЕЛИТ - 8" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-1365-19.02.2015/ /вх. № 000030-120113.02.2015/
На 13.02.2015г. с вх. № 000030-1201, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ЕЛИТ 8” ЕООД, гр. Севлиево, за
подмяна на 1 /един/ и намаление с 5 /пет/ броя на игралните автомати и утвърждаване на
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална
зала с адрес: гр. Горна Оряховица, област Велико Търново, „Отец Паисий Хилендарски” № 8.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ЕЛИТ
8” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Севлиево, област Габрово, ул.„Стоян
Бъчваров” № 8, ЕИК: 200244138, представлявано от Цветан Ботев Макавеев – управител, за
подмяна на 1 /един/ и намаление с 5 /пет/ броя на игралните автомати в игрална зала с адрес:
гр. Горна Оряховица, ул. „Отец Паисий Хилендарски” № 8.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЕЛИТ 8” ЕООД, гр. Севлиево, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.22."ЕКС ПИ ЕЛ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1322-18.02.2015/ /вх. № 000030-95304.02.2015/
На 04.02.2015 г. с вх. № 000030-953, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1,
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕКС ПИ ЕЛ” ЕООД, гр. София, за
подмяна на 1 /един/ и увеличение с 1 /един/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Лясковец, област Велико Търново, ул. „Бузлуджа” № 43, вх. Б.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 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 „ЕКС ПИ
ЕЛ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Триадица”,
ж.к. „Стрелбище”, ул. „Котленски проход” № 100, вх. Б, ет. 7, ап. 48, ЕИК: 202158606,
управлявано от Любомир Петров Петков - Пашов – управител, за подмяна на 1 /един/ и
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увеличение с 1 /един/ броя игрални автомата, в игрална зала с адрес: гр. Лясковец, област
Велико Търново, ул. „Бузлуджа” № 43, вх. 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.
2.23."ВАЛ-СТАР" ЕООД, гр. Трявна /изх. № 000030-1321-18.02.2015/ /вх. № 000030-95404.02.2015/
На 04.02.2015 г. с вх. № 000030-954, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1,
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ВАЛ - СТАР” ЕООД, гр. Трявна за
подмяна на 1 /един/ и увеличение с 1 /един/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Търговище, бул. “Сюрен”, кв. 5, УПИ III.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване 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 СТАР” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Трявна, ул. „Ангел Кънчев” № 132,
вх. Е, ет. 3, ап. 3, ЕИК: 107565697, представлявано от Валери Петров Илиев– управител, за
подмяна на 1 /един/ и увеличение с 1 /един/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Търговище, бул. “Сюрен”, кв. 5, УПИ III.
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."ВАЛ-СТАР" ЕООД, гр. Трявна /изх. № 000030-1417-20.02.2015/ /вх. № 000030-104509.02.2015/
На 09.02.2015 г. с вх. № 000030-1045, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ВАЛ - СТАР” ЕООД,
гр. Трявна, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с
адрес: гр. Нови пазар, област Шумен, ул. „Любен Каравелов” № 5.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ВАЛ СТАР” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Трявна, ул. „Ангел Кънчев” № 132,
вх. Е, ет. 3, ап. 3, ЕИК: 107565697, представлявано от Валери Петров Илиев– управител, за
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подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Нови пазар, област
Шумен, ул. „Любен Каравелов” № 5.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ВАЛ - СТАР” ЕООД, гр. Трявна, 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.
2.25."СИКС ГРУП - 09" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1320-18.02.2015/ /вх. № 000030952-04.02.2015/
На 04.02.2015 г. с вх. № 000030-952, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „СИКС ГРУП – 09” ЕООД,
гр. София, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати и утвърждаване на Игрални условия
и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. Стражица, обл. Велико Търново, ул. „Михал Друмев” № 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „СИКС
ГРУП – 09” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Красно село“,
ж.к. „Белите брези“, ул. „Нишава“ № 36, ет. 8, ап. ат. 20, ЕИК: 200601241, представлявано от
Петър Маринов Петров – управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати в игрална
зала с адрес: гр. Стражица, обл. Велико Търново, ул. „Михал Друмев” № 1.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „СИКС ГРУП – 09” ЕООД, гр. София,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.26."ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ" ООД, гр. Мъглиж /изх. № 000030-1318-18.02.2015/ /вх. №
000030-955-04.02.2015/
На 04.02.2015 г. с вх. № 000030-955, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1,
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ” ООД,
гр. Мъглиж, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия
и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. Елена, област Велико Търново, ул. “Възрожденска“ № 2-4.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
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основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага
на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ“ ООД със седалище и адрес на управление: гр. Мъглиж, област Стара
Загора, ул. „Иван Вазов” № 33, ЕИК: 123698095, представлявано от Иван Тенев Тенчев –
управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата, в игрална зала с адрес: гр. Елена,
област Велико Търново, ул. „Възрожденска” № 2-4.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ” ООД, гр. Мъглиж,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.27."ФЕНИКС-2004" ЕООД, гр. Сливен /изх. № 000030-1394-20.02.2015/ /вх. № 0000301215-13.02.2015/
На 13.02.2015 г. с вх. № 000030-1215, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ФЕНИКС-2004” ЕООД,
гр. Сливен, за намаление с 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Нова
Загора, област Сливен, ж. к. „Загоре”, бл. № 1 - ниско тяло.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване 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 „ФЕНИКС2004” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, бул. „Хаджи Димитър“ № 1,
ап. 7, ЕИК: 119622921, представлявано от Жечко Колев Дончев - управител, за намаление с
2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Нова Загора, област Сливен,
ж. к. „Загоре”, бл. № 1 - ниско тяло.
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."ФЕНИКС-2004" ЕООД, гр. Сливен /изх. № 000030-1396-20.02.2015/ /вх. № 0000301218-13.02.2015/
На 13.02.2015 г. с вх. № 000030-1218, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ФЕНИКС-2004” ЕООД, гр. Сливен,
за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата, намаление с 4 /четири/ броя игрални автомата и
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Сливен, кв. „Братя Миладинови – юг”, бул. „Хаджи
Димитър” № 33А.
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
„ФЕНИКС-2004” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, бул. „Хаджи
Димитър“ № 1, ап. 7, ЕИК: 119622921, представлявано от Жечко Колев Дончев - управител,
за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата и намаление с 4 /четири/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр. Сливен, кв. „Братя Миладинови – юг”, бул. „Хаджи Димитър”
№ 33А.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ФЕНИКС-2004” ЕООД, гр. Сливен, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.29."ШУГЪР ГЕЙМС" ООД, гр. София /изх. № 000030-1395-20.02.2015/ /вх. № 0000301217-13.02.2015/
На 13.02.2015 г. с вх. № 000030-1217, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ШУГЪР ГЕЙМС” ООД,
гр. София, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София,
бул. „Сливница” № 133.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване 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 „ШУГЪР
ГЕЙМС” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Лозенец”,
ул. „Кричим” № 63, ЕИК: 131333192, представлявано от Митко Цветанов Тодоров управител, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София,
бул. „Сливница” № 133.
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."КОМЕРС" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-1435-23.02.2015/ /вх. № 000030-118513.02.2015/
На 13.02.2015г. с вх. № 000030-1185, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „КОМЕРС” ЕООД, гр. Севлиево за
подмяна на 2 /два/ и увеличение с 1 /един/ броя игрални автомати и утвърждаване на Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с
адрес: гр. Павликени, ул. „Атанас Хаджиславчев” № 5.
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В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„КОМЕРС” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Севлиево, обл. Габрово,
ул. „Стоян Бъчваров” № 8, ЕИК: 107565156, представлявано от Цветан Ботев Макавеев управител, за подмяна на 2 /два/ и увеличение с 1 /един/ броя игрални автомати в игрална
зала с адрес: гр. Павликени, ул. „Атанас Хаджиславчев” № 5.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КОМЕРС” ЕООД, гр. Севлиево Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.31."КОМЕРС" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-1433-23.02.2015/ /вх. № 000030-118613.02.2015/
На 13.02.2015 г. с вх. № 000030-1186, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КОМЕРС” ЕООД, гр. Севлиево за
подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Севлиево, ул. „Иван
Филипов” № 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
„КОМЕРС” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Севлиево, област Габрово,
ул. „Стоян Бъчваров” № 8, ЕИК: 107565156, представлявано от Цветан Ботев Макавеев управител, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Севлиево,
ул. „Иван Филипов” № 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.
2.32."КОМЕРС" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-1434-23.02.2015/ /вх. № 000030-118713.02.2015/
На 13.02.2015 г. с вх. № 000030-1187, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КОМЕРС” ЕООД,
гр. Севлиево, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални
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условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Севлиево, ул. „Стефан Пешев“ № 45.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„КОМЕРС” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Севлиево, област Габрово,
ул. „Стоян Бъчваров” № 8, ЕИК: 107565156, представлявано от Цветан Ботев Макавеев управител, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Севлиево,
ул. „Стефан Пешев“ № 45.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КОМЕРС” ЕООД, гр. Севлиево, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.33."КОМЕРС" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-1363-19.02.2015/ /вх. № 000030-119913.02.2015/
На 13.02.2015 г. с вх. № 000030-1199, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КОМЕРС” ЕООД,
гр. Севлиево, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Левски, област Плевен, ул. „Христо Ботев“ № 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 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„КОМЕРС” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Севлиево, област Габрово,
ул. „Стоян Бъчваров” № 8, ЕИК: 107565156, представлявано от Цветан Ботев Макавеев управител, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Левски,
област Плевен, ул. „Христо Ботев“ № 52.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КОМЕРС” ЕООД, гр. Севлиево, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
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2.34."КОМЕРС" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-1369-19.02.2015/ /вх. № 0000301200-13.02.2015/
На 13.02.2015 г. с вх. № 000030-1200, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КОМЕРС” ЕООД, гр. Севлиево, за
подмяна на 3 /три/ броя игрални автомати автомат и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. Гоце Делчев, ул. „Струма” № 5.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„КОМЕРС” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Севлиево, ул. „Стоян Бъчваров”
№ 8, ЕИК: 107565156, представлявано от Цветан Ботев Макавеев – управител, за подмяна
на 3 /три/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Гоце Делчев, ул. „Струма” № 5.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КОМЕРС” ЕООД, гр. Севлиево,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.35."КОМЕРС" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-1507-25.02.2015/ /вх. № 000030-126416.02.2015/
На 16.02.2015 г. с вх. № 000030-1264, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КОМЕРС” ЕООД, гр. Севлиево, за
подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат с 6 /шест/ броя игрални места с 1 /един/ брой
игрален автомат с 6 /шест/ броя игрални места и намаление с 3 /три/ броя на игралните
автомати в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ул. „Княгиня Мария Луиза” № 63.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 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
„КОМЕРС” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Севлиево, област Габрово,
ул. „Стоян Бъчваров” № 8 ЕИК: 107565156, представлявано от Цветан Ботев Макавеев управител, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат с 6 /шест/ броя игрални места с 1
/един/ брой игрален автомат с 6 /шест/ броя игрални места и намаление с 3 /три/ броя на
игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ул. „Княгиня Мария Луиза” № 63.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
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За - 5
Против - няма.
2.36."СИТИ КАЗИНО ГРУП" ООД, гр. София /изх. № 000030-1393-20.02.2015/ /вх. №
000030-1210-13.02.2015/
На 13.02.2015 г. с вх. № 000030-1210, в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „СИТИ КАЗИНО ГРУП” ООД,
гр. София, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата 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 4 /четири/ броя игрални автомата 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.
2.37."ВЕЛ ЕНТЪРТЕЙМЪНТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-1382-20.02.2015/ /вх. №
000030-1257-16.02.2015/
На 16.02.2015 г. с вх. № 000030-1257, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ВЕЛ ЕНТЪРТЕЙМЪНТ” ООД,
гр. София, за увеличение с 1 /един/ брой игрален автомат с 6 /шест/ броя игрални места и
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Велинград, област Пазарджик, ул. „Отец Паисий“ № 2а.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ВЕЛ
ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Триадица”, ул. „Алабин” № 34, ЕИК: 200350974, представлявано от Васил Иванов Тошев управител, за увеличение с 1 /един/ броя игрални автомата с 6 /шест/ броя игрални места в
игрална зала с адрес: гр. Велинград, област Пазарджик, ул. „Отец Паисий”, блок № 2 а.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ВЕЛ ЕНТЪРТЕЙМЪНТ” ООД, гр. София,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
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Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.38."ПЕЛТ" ЕООД, гр. Габрово /изх. № 000030-1381-20.02.2015/ /вх. № 000030-118413.02.2015/
На 13.02.2015 г. с вх. № 000030-1184, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане„ПЕЛТ” ЕООД, гр. Габрово, за подмяна
на 4 /четири/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Бургас,
ул. „Цариградска“ № 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 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
„ПЕЛТ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Габрово, ул. „Орловска” № 139,
ет. 11, ап. 75, ЕИК: 107549440, представлявано от Християн Валериев Крумов - управител, за
подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Бургас,
ул. „Цариградска“ № 32 .
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ПЕЛТ” ЕООД, гр. Габрово, 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.
2.39."ДЖОКЕР КЛУБ" ЕООД, гр. Русе /изх. № 000030-1380-20.02.2015/ /вх. № 0000301175-12.02.2015/
На 12.02.2015 г. с вх. № 000030-1175, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ДЖОКЕР КЛУБ” ЕООД, гр. Русе,
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. Белене, област
Плевен, ул. „Иван Вазов“ № 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
„ДЖОКЕР КЛУБ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Русе, ж.к.”Родина”,
ул. „Сакар планина” № 2, бл. „Верила”, вх. В, ет. 5, ЕИК: 117518589, представлявано от Деян
Великов Делийски - управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с
адрес: гр. Белене, област Плевен, ул. „Иван Вазов” № 1.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ДЖОКЕР КЛУБ” ЕООД, гр. Русе Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
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Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.40."ПИТ 2000" ООД, гр. София /изх. № 000030-1420-20.02.2015/ /вх. № 000030-122913.02.2015/
На 13.02.2015 г. с вх. № 000030-1229, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПИТ 2000” ООД, гр. София, за
подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат с 4 /четири/ броя игрални места с 1 /един/ брой
игрален автомат с 5 /пет/ броя игрални места и утвърждаване на Игрални условия и правила
за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Велико
Търново, ул. „Хаджи Димитър” № 2.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ПИТ 2000” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Витоша”,
ул. „Кикиша” № 3, ЕИК: 121820472, представлявано от Марин Стоянов Цветков - управител,
за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат с 4 /четири/ броя игрални места с 1 /един/ брой
игрален автомат с 5 /пет/ броя игрални места в игрална зала с адрес: гр. Велико Търново,
ул. „Хаджи Димитър” № 2.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ПИТ 2000” 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.
2.41."БАРГЕЙМ" АД, гр. София /изх. № 000030-1419-20.02.2015/ /вх. № 000030-122813.02.2015/
На 13.02.2015 г. с вх. № 000030-1228, 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
намаление с 1 /един/ брой игрален автомат с 40 /четиридесет/ броя игрални места в игрална
зала с адрес: гр. София, бул. „Владимир Вазов” № 9.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„БАРГЕЙМ” АД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Триадица”,
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ул. „Алабин” № 34, ет. 2, ЕИК: 131196110, представлявано заедно от Атанас Гочев
Атанасов и Ангел Андонов Ирибозов, за намаление с 1 /един/ брой игрален автомат с 40
/четиридесет/ броя игрални места в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Владимир Вазов”
№ 9.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.42."БИ ЕНД ВИ ЕНТЪРТЕЙМЪНД" ЕООД, гр. Кърджали /изх. № 000030-141820.02.2015/ /вх. № 000030-1048-09.02.2015/
На 09.02.2015 г. с вх. № 000030-1048, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БИ ЕНД ВИ
ЕНТЪРТЕЙМЪНД” ЕООД, гр. Кърджали, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат с
5 /пет/ броя игрални места с 5 /пет/ броя игрални автомата с 5 /пет/ броя игрални места,
увеличение с 1 /един/ брой игрален автомат и утвърждаване на Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. Кърджали,
бул. „България” № 61, бл. 5.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „БИ ЕНД
ВИ ЕНТЪРТЕЙМЪНД” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Кърджали, ул.
„Стефан Караджа”, бл. 24, ет. 4, ап. 4, ЕИК: 108691396, представлявано от Валери Младенов
Чаушев - управител, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат с 5 /пет/ броя игрални места
с 5 /пет/ броя игрални автомата с 5 /пет/ броя игрални места и увеличение с 1 /един/ брой
игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Кърджали, бул. „България” № 61, бл. 5.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „БИ ЕНД ВИ ЕНТЪРТЕЙМЪНД” ЕООД,
гр. Кърджали, 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.
2.43."КАЗИНО ЛАРЖ" ЕООД, гр. Самоков /изх. № 000030-1375-20.02.2015/ /вх. №
000030-1164-11.02.2015/
На 11.02.2015 г. с вх. № 000030-1164, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО ЛАРЖ” ЕООД,
гр. Самоков, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Бургас,
к-с „Лазур”, бл. 160, първи сутерен и партер.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
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При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „КАЗИНО
ЛАРЖ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Самоков, Софийска област,
ул. „Проф. Васил Захариев” № 1, ЕИК: 202480016, представлявано от Радка Данаилова
Москова - управител, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Бургас, к-с „Лазур”, бл. 160, първи сутерен и партер.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.44."КАЗИНО ЛАРЖ" ЕООД, гр. Самоков /изх. № 000030-1376-20.02.2015/ /вх. №
000030-1165-11.02.2015/
На 11.02.2015 г. с вх. № 000030-1165, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО ЛАРЖ” ЕООД,
гр. Самоков, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Бургас,
ул. „Цар Калоян” № 24.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „КАЗИНО
ЛАРЖ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Самоков, Софийска област,
ул. „Проф. Васил Захариев” № 1, ЕИК: 202480016, представлявано от Радка Данаилова
Москова - управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Бургас, ул. „Цар Калоян” № 24.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.45."КАЗИНО ЛАРЖ" ЕООД, гр. Самоков /изх. № 000030-1377-20.02.2015/ /вх. №
000030-1166-11.02.2015/
На 11.02.2015 г. с вх. № 000030-1166, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО ЛАРЖ” ЕООД,
гр. Самоков, за увеличение с 6 /шест/ и подмяна на 1 /един/ брой игрални автомата в игрална
зала с адрес: гр. Самоков, Софийска област, ул. „Софроний Врачански“ № 2А.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
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необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „КАЗИНО
ЛАРЖ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Самоков, Софийска област,
ул. „Проф. Васил Захариев” № 1, ЕИК: 202480016, представлявано от Радка Данаилова
Москова - управител, за увеличение с 6 /шест/ и подмяна на 1 /един/ брой игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр. Самоков, Софийска област, ул. „Софроний Врачански” № 2А.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.46."РАДКА МОСКОВА" ЕООД, гр. Самоков /изх. № 000030-1371-20.02.2015/ /вх. №
000030-1157-11.02.2015/
На 11.02.2015 г. с вх. № 000030-1157, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „РАДКА МОСКОВА” ЕООД,
гр. Самоков, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Бургас,
ж.к. „Меден Рудник”, блок № 295, УПИ ХХ-8, кв. 142.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „РАДКА
МОСКОВА” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Самоков, Софийска област,
ул. „Проф. Васил Захариев” № 1, ЕИК: 832080578, представлявано от Радка Данаилова
Москова – управител, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. Бургас, ж.к. „Меден Рудник”, блок № 295, УПИ ХХ-8, кв. 142.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.47."РАДКА МОСКОВА" ЕООД, гр. Самоков /изх. № 000030-1372-20.02.2015/ /вх. №
000030-1158-11.02.2015/
На 11.02.2015 г. с вх. № 000030-1158, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „РАДКА МОСКОВА” ЕООД,
гр. Самоков, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Бургас,
ул. „Александър Велики” № 56.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на

Стр. 51
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „РАДКА
МОСКОВА” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Самоков, Софийска област,
ул. „Проф. Васил Захариев” № 1, ЕИК: 832080578, представлявано от Радка Данаилова
Москова – управител, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. Бургас, ул. „Александър Велики” № 56.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.48."РАДКА МОСКОВА" ЕООД, гр. Самоков /изх. № 000030-1373-20.02.2015/ /вх. №
000030-1159-11.02.2015/
На 11.02.2015 г. с вх. № 000030-1159, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „РАДКА МОСКОВА” EООД,
гр. Самоков, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Перущица, област Пловдив, ул. „Александър Стамболийски” № 2.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „РАДКА
МОСКОВА” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Самоков, Софийска област,
ул. ”Проф. Васил Захариев” № 1, ЕИК: 832080578, представлявано от Радка Данаилова
Москова – управител, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Перущица, област Пловдив, ул. „Александър Стамболийски” № 2.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.49."РАДКА МОСКОВА" ЕООД, гр. Самоков /изх. № 000030-1374-20.02.2015/ /вх. №
000030-1160-11.02.2015/
На 11.02.2015 г. с вх. № 000030-1160, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „РАДКА МОСКОВА” ЕООД,
гр. Самоков, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Камено,
област Бургас, ул. „Никола Камбов” № 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. 52
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „РАДКА
МОСКОВА” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Самоков, Софийска област,
ул. „Проф. Васил Захариев” № 1, ЕИК: 832080578, представлявано от Радка Данаилова
Москова – управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Камено, област Бургас, ул. „Никола Камбов” № 2.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.50."РАДКА МОСКОВА" ЕООД, гр. Самоков /изх. № 000030-1475-25.02.2015/ /вх. №
000030-1161-11.02.2015/
На 11.02.2015 г. с вх. № 000030-1161, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „РАДКА МОСКОВА” EООД,
гр. Самоков, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Червен бряг, област Плевен, ул.“Екзарх Йосиф“ № 5.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „РАДКА
МОСКОВА” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Самоков, Софийска област,
ул. „Проф. Васил Захариев” № 1, ЕИК: 832080578, представлявано от Радка Данаилова
Москова – управител, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Червен бряг, област Плевен, ул. „Екзарх Йосиф” № 5.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.51."РАДКА МОСКОВА" ЕООД, гр. Самоков /изх. № 000030-1476-25.02.2015/ /вх. №
000030-1162-11.02.2015/
На 11.02.2015 г. с вх. № 000030-1162, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „РАДКА МОСКОВА” EООД,
гр. Самоков, 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. Раднево, област Стара Загора, ул. „Георги Димитров” № 5.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:

Стр. 53
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„РАДКА МОСКОВА” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Самоков, Софийска
област, ул. „Проф. Васил Захариев” № 1, ЕИК: 832080578, представлявано от Радка
Данаилова Москова – управител, за подмяна на 8 /осем/ броя игрални автомата в игрална зала
с адрес: гр. Раднево, област Стара Загора, ул. „Георги Димитров” № 5.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „РАДКА МОСКОВА” EООД, гр. Самоков,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.52."РАДКА МОСКОВА" ЕООД, гр. Самоков /изх. № 000030-1525-25.02.2015/ /вх. №
000030-1176-12.02.2015/
На 12.02.2015 г. с вх. № 000030-1176, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „РАДКА МОСКОВА” EООД,
гр. Самоков, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. Пещера, област Пазарджик, ул. „Васил Петлешков” № 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 „РАДКА
МОСКОВА” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Самоков, Софийска област,
ул. „Проф. Васил Захариев” № 1, ЕИК: 832080578, представлявано от Радка Данаилова
Москова – управител, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Пещера, област Пазарджик, ул. „Васил Петлешков” № 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.
2.53."РАДКА МОСКОВА" ЕТ, гр. Самоков /изх. № 000030-1477-25.02.2015/ /вх. №
000030-1163-11.02.2015/
На 11.02.2015 г. с вх. № 000030-1163, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „РАДКА МОСКОВА”,
гр. Самоков, за увеличение с 8 /осем/ и подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална
зала с адрес: гр. Самоков, Софийска област, ул. „Ихтиманско шосе“ № 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:

Стр. 54
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
ЕТ „РАДКА МОСКОВА”, със седалище и адрес на управление: гр. Самоков, Софийска
област, ул. „Ихтиманско шосе“ № 1, ЕИК: 122077146, представляван от Радка Данаилова
Москова /физическо лице – търговец/, за увеличение с 8 /осем/ и подмяна на 1 /един/ брой
игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Самоков, Софийска област, ул. „Ихтиманско
шосе“ № 1.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.54."КИК" ООД, гр. Монтана /изх. № 000030-1480-25.02.2015/ /вх. № 000030-114911.02.2015/
На 11.02.2015 г. с вх. № 000030-1149, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „К И К” ООД, гр. Монтана, за
подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Вършец, област
Монтана, ул. „Република” № 88.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване 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
„К И К” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Монтана, ул. „Св. Климент Охридски“
№ 5 А, ет. 5, офис 504, ЕИК: 111012058, представлявано от Юлиан Иванов Младенов –
управител, и Красен Ангелов Кръстев – управител, заедно и поотделно, за подмяна на 5 /пет/
броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Вършец, област Монтана, ул. „Република”
№ 88.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.55."КИК" ООД, гр. Монтана /изх. № 000030-1484-25.02.2015/ /вх. № 000030-115011.02.2015/
На 11.02.2015 г. с вх. № 000030-1150, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „К И К” ООД, гр. Монтана, за
подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Враца, ж.к. „Сениче”,
УПИ II, кв. 158.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване 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. 55
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„К И К” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Монтана, ул. „Св. Климент Охридски“
№ 5 А, ет. 5, офис 504, ЕИК: 111012058, представлявано от Юлиан Иванов Младенов –
управител, и Красен Ангелов Кръстев – управител, заедно и поотделно, за подмяна на 2 /два/
броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Враца, ж.к. „Сениче”, УПИ II, кв. 158.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.56."КИК" ООД, гр. Монтана /изх. № 000030-1481-25.02.2015/ /вх. № 000030-115111.02.2015/
На 11.02.2015 г. с вх. № 000030-1151, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „К И К” ООД, гр. Монтана, за
подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Монтана, бул. „Трети
март” № 53.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„К И К” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Монтана, ул. „Св. Климент Охридски“
№ 5 А, ет. 5, офис 504, ЕИК: 111012058, представлявано от Юлиан Иванов Младенов –
управител, и Красен Ангелов Кръстев – управител, заедно и поотделно, за подмяна на 1
/един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Монтана, бул. „Трети март” № 53.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.57."ПОЛИНА ЯНАКИЕВА- ДАРИ" ЕТ, гр. Петрич /изх. № 000030-1474-25.02.2015/ /вх.
№ 000030-1265-16.02.2015/
На 16.02.2015 г. с вх. № 000030-1265, в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „ПОЛИНА ЯНАКИЕВА ДАРИ”, гр. Петрич, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. Гоце Делчев, обл. Благоевград, ул. „Солун” № 5.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
ЕТ „ПОЛИНА ЯНАКИЕВА - ДАРИ”, със седалище и адрес на управление: гр. Петрич,
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обл. Благоевград, ул. „Люле Бургас” № 11, ЕИК: 101666821, представляван от Полина
Милчева Янакиева – /физическо лице – търговец/, за подмяна на 3 /три/ броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Гоце Делчев, обл. Благоевград, ул. „Солун” № 5.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.58."ПОЛИНА ЯНАКИЕВА- ДАРИ" ЕТ, гр. Петрич /изх. № 000030-1473-25.02.2015/ /вх.
№ 000030-1266-16.02.2015/
На 16.02.2015 г. с вх. № 000030-1266, в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „ПОЛИНА ЯНАКИЕВА ДАРИ”, гр. Петрич, за подмяна на 3 /три/ и намаление с 1 /един/ брой на игралните автомати
в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ул. „Елба” № 15, ет. 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
ЕТ „ПОЛИНА ЯНАКИЕВА - ДАРИ”, със седалище и адрес на управление: гр. Петрич,
обл. Благоевград, ул. „Люле Бургас” № 11, ЕИК: 101666821, представляван от Полина
Милчева Янакиева – /физическо лице – търговец/, за подмяна на 3 /три/ и намаление с 1
/един/ брой на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ул. „Елба” № 15, ет. 1.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.59."МАКАО" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-1482-25.02.2015/ /вх. № 000030-129517.02.2015/
На 17.02.2015 г. с вх. № 000030-1295, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „МАКАО” ООД, гр. Пловдив, за
подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Пазарджик,
бул. „Цар Освободител” № 66.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„МАКАО” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, район „Южен”, ул. „Братя
Бъкстон” № 99, ЕИК: 115515879, представлявано от Динко Георгиев Миленчев – управител, и
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Гаврил Тодоров Четрафилов - управител, заедно и поотделно, за подмяна на 6 /шест/ броя
игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Пазарджик, бул. „Цар Освободител” № 66.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „МАКАО” ООД, гр. Пловдив, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.60."ЖОКЕР-1999" ООД, гр. Сливен /изх. № 000030-1486-25.02.2015/ /вх. № 000030-120313.02.2015/
На 13.02.2015 г. с вх. № 000030-1203, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЖОКЕР-1999” ООД, гр. Сливен, за
подмяна на 8 /осем/ броя и намаление с 1 /един/ брой на игралните автомати и утвърждаване
на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри за игрална зала с адрес:
гр. Сливен, ул. „Тодор Икономов” № 2.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ЖОКЕР1999” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев”, бл. 27,
вх. А, ап. 2, ЕИК: 119112637, представлявано от Георги Желязков Лазаров - управител, за
подмяна на 8 /осем/ броя и намаление с 1 /един/ брой на игралните автомати в игрална зала с
адрес: гр. Сливен, ул. „Тодор Икономов” № 2.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЖОКЕР-1999” ООД, гр. Сливен, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.61."ЖОКЕР-1999" ООД, гр. Сливен /изх. № 000030-1487-25.02.2015/ /вх. № 000030-120613.02.2015/
На 13.02.2015 г. с вх. № 000030-1206, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЖОКЕР-1999” ООД, гр. Сливен, за
подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри за игрална зала с адрес: гр. Карлово, ул. „Генерал Карцов”
№ 38.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
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основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага
на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ЖОКЕР1999” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев”, бл. 27,
вх. А, ап. 2, ЕИК: 119112637, представлявано от Георги Желязков Лазаров - управител, за
подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Карлово, ул. „Генерал
Карцов” № 38.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЖОКЕР-1999” ООД, гр. Сливен, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.62."ЖОКЕР-1999" ООД, гр. Сливен /изх. № 000030-1488-25.02.2015/ /вх. № 000030-120813.02.2015/
На 13.02.2015 г. с вх. № 000030-1208 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЖОКЕР-1999” ООД, гр. Сливен, за
подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри за игрална зала с адрес: гр. Ямбол, ул. „Г. С. Раковски” № 5.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ЖОКЕР1999” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев”, бл. 27,
вх. А, ап. 2, ЕИК: 119112637, представлявано от Георги Желязков Лазаров - управител, за
подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Ямбол, ул. „Г. С.
Раковски” № 5.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЖОКЕР-1999” ООД, гр. Сливен, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.63."ГЕЙМ-4" АД, гр. София /изх. № 000030-1512-25.02.2015/ /вх. № 000030-121213.02.2015/
На 13.02.2015 г. с вх. № 000030-1212, 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 2 /два/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Варна, ул. „Преслав“
№ 44.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
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При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ГЕЙМ-4” АД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище”, ул. „Искър”
№ 14, ЕИК: 121005279, представлявано от Георги Методиев Карабельов – управител, за
подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Варна, ул. „Преслав“
№ 44.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.64."ГЕЙМЪР-2001" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1511-25.02.2015/ /вх. № 0000301216-13.02.2015/
На 13.02.2015 г. с вх. № 000030-1216, 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 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. София,
р-н „Лозенец”, бул. „Христо Смирненски“ № 78.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ГЕЙМЪР2001” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Лозенец”, ул. „Златовръх”
№ 37, ЕИК: 130602533, представлявано от Митко Цветанов Тодоров - управител, за подмяна
на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. София, р-н „Лозенец”,
бул. „Христо Смирненски“ № 78.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.65."ГЕЙМЪР-2001" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1510-25.02.2015/ /вх. № 0000301219-13.02.2015/
На 13.02.2015 г. с вх. № 000030-1219, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ГЕЙМЪР-2001” ЕООД,
гр. София, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София,
район „Подуяне”, ул. „Макгахан” – пазара.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
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необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ГЕЙМЪР2001” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Лозенец”,
ул. „Златовръх” № 37, ЕИК: 130602533, управлявано и представлявано от Митко Цветанов
Тодоров – управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. София, район „Подуяне”, ул. „Макгахан” – пазара.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.66."ГЕЙМЪР-2001" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1509-25.02.2015/ /вх. № 0000301220-13.02.2015/
На 13.02.2015 г. с вх. № 000030-1220, 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 1 /един/ брой игрален автомат 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 подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат 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.
2.67."БУКМЕЙКЪР-1" ООД, гр. София /изх. № 000030-1508-25.02.2015/ /вх. № 0000301214-13.02.2015/
На 13.02.2015 г. с вх. № 000030-1214, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БУКМЕЙКЪР-1” ООД,
гр. София, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. София,
ул. „Черковна” № 38.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
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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
„БУКМЕЙКЪР-1” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район Лозенец,
ул. „Златовръх” № 37, ЕИК: 131065965, представлявано от Атанас Здравков Куртев –
управител, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. София,
ул. „Черковна” № 38.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.68."ПИРИН ТУРС 2002" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1515-25.02.2015/ /вх. №
000030-1344-18.02.2015/
На 18.02.2015 г. с вх. № 000030-1344, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПИРИН ТУРС 2002” ЕООД,
гр. София, за увеличение с 4 /четири/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Пловдив, бул. „Христо Ботев“ № 150, ет. 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ПИРИН
ТУРС 2002” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”, бул.
„Цариградско шосе”, 7-ми километър, сградата на ЗИТ, корпус ІІ, ет. 3, ЕИК: 102817258,
представлявано от Мирослав Александров Младенов – управител, за увеличение с 4 /четири/
броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, бул. „Христо Ботев“ № 150, ет. 1.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ПИРИН ТУРС 2002” 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.
2.69."ЦЕЗАР" ООД, гр. Плевен /изх. № 000030-1517-25.02.2015/ /вх. № 000030-134318.02.2015/
На 18.02.2015 г. с вх. № 000030-1343, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЦЕЗАР” ООД, гр. Плевен, 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. Габрово,
пл. „1-ви май 1876” № 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.
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При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЦЕЗАР” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Плевен, ж.к. „Сторгозия” бл. 30,
вх. Б, ет. 1, ап. 3, ЕИК: 114635854, представлявано от Радослав Цветанов Христов –
управител и Иван Христов Иванов - управител, заедно и поотделно, за подмяна на 6 /шест/
броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Габрово, пл. „1-ви май 1876” № 3.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЦЕЗАР” ООД, гр. Плевен, Игрални условия
и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.70."ПЕТЪР РАШКОВ" ЕТ, гр. София /изх. № 000030-1518-25.02.2015/ /вх. № 0000301237-16.02.2015/
На 16.02.2015 г. с вх. № 000030-1237, 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. Ракитово,
община Ракитово, област Пазарджик, ул. „Грамадка” № 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
ЕТ „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. Ракитово, община Ракитово, област Пазарджик, ул. „Грамадка” № 1.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.71."ЕВРО КАЗИНО ГРУП" ООД, гр. София /изх. № 000030-1522-25.02.2015/ /вх. №
000030-1213-13.02.2015/
На 13.02.2015 г. с вх. № 000030-1213, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕВРО КАЗИНО ГРУП” ООД,
гр. София, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София,
р-н „Лозенец”, бул. „Черни връх” № 31, в сградата на „ХЕМУСХОТЕЛС” АД.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
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При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ЕВРО
КАЗИНО ГРУП” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Лозенец”,
бул. „Черни връх” № 31, ЕИК: 131056701, представлявано от Георги Методиев Карабельов управител, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София,
р-н „Лозенец”, бул. „Черни връх” № 31, в сградата на „ХЕМУСХОТЕЛС” АД.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.72."СТАР ПРИНЦЕС" ЕАД, гр. Свиленград /изх. № 000030-1532-25.02.2015/ /вх. №
000030-1359-19.02.2015/
На 19.02.2015 г. с вх. № 000030-1359 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „СТАР ПРИНЦЕС” ЕАД,
гр. Свиленград, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри за игрална зала с адрес: гр. Свиленград,
област Хасково, ул. „Драган Цанков” № 4.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „СТАР
ПРИНЦЕС” ЕАД със седалище и адрес на управление: гр. Свиленград, област Хасково,
ул. „Драган Цанков” № 4, ЕИК: 160103970, представлявано заедно от изпълнителните
директори Гюлбин Багджъ и Муратхан Акташ, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата
в игрална зала с адрес: гр. Свиленград, област Хасково, ул. „Драган Цанков” № 4.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „СТАР ПРИНЦЕС” ЕАД, гр. Свиленград,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.73."ИВ-ГЕТ" ЕООД, гр. Асеновград /изх. № 000030-1533-25.02.2015/ /вх. № 000030-96905.02.2015/
На 05.02.2015 г. с вх. № 000030-969, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ИВ - ГЕТ” ЕООД, гр. Асеновград,
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. Асеновград,
област Пловдив, бул. „България” № 2.
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В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ИВ ГЕТ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Асеновград, област Пловдив,
ул. „Козановско шосе” № 8, ЕИК: 160024665, представлявано от Иван Стергиу
Арванитопулос – управител, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата в игрална зала с
адрес: гр. Асеновград, област Пловдив, бул. „България” № 2.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ИВ - ГЕТ” ЕООД, гр. Асеновград, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.74."ПОЛО 11" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1528-25.02.2015/ /вх. № 000030-144924.02.2015/
На 24.02.2015 г. с вх. № 000030-1449 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 5 /пет/ 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,
бул. „Митрополит Методи Кусев“ № 7.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ПОЛО
11” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Средец”, ул. „Славянска”
№ 29, ет. 2, ЕИК: 130464790, представлявано от Мариета Георгиева Цекова – Димитрова –
управител и Борис Димов Петков – прокурист, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр. Стара Загора, бул. „Митрополит Методи Кусев“ № 7.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ПОЛО 11” ЕООД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
3. Игри в игрално казино (онлайн):
3.1."EUROFOOTBALL LIMITED", Малта /изх. № 000030-1489-25.02.2015/ /вх. № 0000301249-16.02.2015/
На 16.02.2015 г. с вх. № 000030-1249, 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“,

Стр. 65
Малта, за увеличение с 1 /един/ брой игралните модули на игралния софтуер на
комуникационното оборудване за организиране онлайн на хазартни игри в игрално казино
/сайт за онлайн залагания: www.efbet.com/.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промяна в издаден лиценз на
„EUROFOOTBALL LIMITED“ със седалище и адрес на управление: Малта, San Gwann,
SGN1437, Flat 1, Suite 3, 64 Agiton Buildings, St. Anthony Street, представлявано от Мартин
Красимиров Симеонов, изразяваща се в увеличение с 1 /един/ брой игралните модули 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. № 000030-138820.02.2015/ /вх. № 000030-1222-13.02.2015/
На 13.02.2015 г. с вх. № 000030-1222, 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 в броя и адреса на
пункт, в който ще се приемат залози и изплащат печалби за тото игра „ТОТО 2”, както
следва:
І. Да се разреши на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” да открие
приемането на залози и изплаща печалби за игра със залагания върху резултати от спортни
състезания „ТОТО 2” в следния пункт:
1. гр. София, ж.к. „Обеля 1“, бл. 121, вх. Г, партерен етаж.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
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За - 5
Против - няма.
4.2."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-139020.02.2015/ /вх. № 000030-1224-13.02.2015/
На 13.02.2015 г. с вх. № 000030-1224, 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
11 /единадесет/ броя тото пунктове.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да 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 адреса на
пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат печалби за тото игра „ТОТО 2”, както
следва:
І. Да се разреши на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” да открие
приемането на залози и изплаща печалби за игра със залагания върху резултати от спортни
състезания „ТОТО 2” в следните пунктове:
1. гр. Пловдив, бул. „Цар Борис III Обединител“ спирка № 48 на МГТ – пред водната
палата посока юг-север /РО04/;
2. гр. Пловдив, бул. „България“, спирка № 91 на МГТ – хотел „Санкт Петербург“
посока изток – запад /РО06/;
3. гр. Пловдив, бул. „Христо Ботев“, спирка № 335 на МГТ – пред Военна болница,
посока изток – запад /РО21/;
4. гр. Пловдив, ул. „Перущица“, спирка 243 на МГТ – срещу МОЛ Пловдив 2 посока
север – юг /РО64;
5. гр. Пловдив, бул. „Шести септември“ и пл. „Съединение“, спирка 141 на МГТ
посока изток – запад /РО23/;
6. гр. Пловдив, бул. „Васил Априлов“, спирка №328 на МГТ – пред ВМИ посока север
– юг /РО78/;
7. гр. Хасково, бул. „Съединение“, източен портал на КАТ /НО11/;
8. гр. Хасково, бул. „Съединение“, до търговията /НО20/;
9. гр. Дупница“ ул. „Орлинска“ автобусна спирка при Механотехникума /DU01/;
10. гр. Габрово, спирката на пл. „Възраждане“ № 3 /GO19/;
11. гр. София, Метростанция „Цариградско шосе“ № 19, помещение 11 /S998/.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
4.3."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-149725.02.2015/ /вх. № 000030-1259-16.02.2015/
На 16.02.2015 г. с вх. № 000030-1259, 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
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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 в броя и адреса на
пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат печалби за тото игра „ТОТО 2”, както
следва:
І. Да се разреши на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” да открие
приемането на залози и изплаща печалби за игра „ТОТО 2” в следния пункт:
1. гр. София,ул. „Велчо Атанасов“ № 49-51.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
4.4."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-1383-20.02.2015/ /вх. № 000030-122513.02.2015/
На 13.02.2015 г. с вх. № 000030-1225, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), e подадено писмено искане от „ЕВРОБЕТ” ООД, гр. София, за
промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат печалби
за лото игра „ЛОТО ШАНС” с девет разновидности: „ЕВРОШАНС”, „ЛОТОДЖАКПОТ”,
„ЛОТОМАНИЯ”, „ШАНС”, „ПОКЕР ШАНС”, „БИНГО МИЛИОН“, „СУПЕР“, „ЛОТО“ и
„ЗОДИАК“, изразяваща се в откриване на 10 /десет/ 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 разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в следните
пунктове:
1. гр. Самоков, община Самоков, област София област, ул. „Преспа“ № 1;
2. с. Медковец, община Медковец, област Монтана, ул. „Георги Димитров“, № 47 А;
3. с. Войвода, община Нови пазар, област Шумен, ул. „Отец Паисий“ № 23;
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4. с. Първомайци, община Горна Оряховица, област Велико Търново, ул.
„Александър Батенберг“ № 38;
5. гр. Раковски, община Раковски, област Пловдив, ул. „Васил Петлешков“ № 5-Б;
6. с. Ново Делчево, община Сандански, област Благоевград, ул. „Христо Смирненски“
№ 22 А;
7. гр. Дупница, община Дупница, област Кюстендил, ул. „Драгой болярин“ № 24;
8. гр. София, община Столична, област София- град, ж.к. „Люлин“, бл. 528;
9. с. Алдомировци, община Сливница, област София област, ул. „Алдомировска“ № 93.
10. гр. София, община Столична, област София- град, бул. „Никола Мушанов“ и ул.
„Добротич“.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
4.5."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-1500-25.02.2015/ /вх. № 000030-142520.02.2015/
На 20.02.2015 г. с вх. № 000030-1425, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), e подадено писмено искане от „ЕВРОБЕТ” ООД, гр. София, за
промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат печалби
за лото игра „ЛОТО ШАНС” с девет разновидности: „ЕВРОШАНС”, „ЛОТОДЖАКПОТ”,
„ЛОТОМАНИЯ”, „ШАНС”, „ПОКЕР ШАНС”, „БИНГО МИЛИОН“, „СУПЕР“, „ЛОТО“ и
„ЗОДИАК“, изразяваща се в откриване на 7 /седем/ 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 разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в следните
пунктове:
1. гр. Ловеч, община Ловеч, област Ловеч, ул. „Осъмска“ № 16 Б;
2. гр. Русе, община Русе, област Русе, ул. „Александровска“, № 84;
3. гр. Бургас, община Бургас, област Бургас, к-с „Меден Рудник“, срещу бл. 46;
4. гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, ж.к. „Тракия“, ж.с.к. „Люляк“,
бл. 202, вх. А;
5. с. Гърмен, община Гърмен, област Благоевград, ул. „Първа“ № 44;
6. гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград, ул. „Четиринадесети
полк“ № 2 А;
7. гр. Хасково, община Хасково, област Хасково, бул. „Васил Левски“, №. 75;
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
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Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
4.6."НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ" ООД, гр. София /изх. № 000030-1386-20.02.2015/ /вх. №
000030-1235-13.02.2015/
На 13.02.2015 г. с вх. № 000030-1235, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), e подадено писмено искане от „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ”
ООД, гр. София, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и
изплащат печалби за лото игра „ЛОТАРИО“ с 14 броя разновидности: „ЕВРО ЛОТО”, „ЕВРО
ДЖАКПОТ”, „ЛОТО ЖОКЕР”, „КЕШ”, „ПОКЕР ЛОТО”, „ЛОТО СПОРТ”, „ТВ ЛОТО“,
„МЕГА ЛОТО”, „ЛОТО 2”, „ЛОТО 3”, „ЛОТО 4”, „ЛОТО +”, „ЛОТО МИЛИОН” и „Лото 6
от 47”, изразяваща се в откриване на 25 /двадесет и пет/ броя пункта.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н
„Оборище”, ул. „Московска” № 43, ЕИК: 202789144, представлявано от Димитър Денчев
Ганев – управител, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози
и изплащат печалби за лото игра „ЛОТАРИО“ с 14 броя разновидности: „ЕВРО ЛОТО”,
„ЕВРО ДЖАКПОТ”, „ЛОТО ЖОКЕР”, „КЕШ”, „ПОКЕР ЛОТО”, „ЛОТО СПОРТ”, „ТВ
ЛОТО“, „МЕГА ЛОТО”, „ЛОТО 2”, „ЛОТО 3”, „ЛОТО 4”, „ЛОТО +”, „ЛОТО МИЛИОН” и
„ЛОТО 6 ОТ 47”, както следва:
Да се разреши на „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ” ООД да приема залози и изплаща
печалби за лото игра „ЛОТАРИО“ в следните пунктове:

2.

ВЕЛИКО ТЪРНОВО
БАЛЧИК

ул. Васил Левски № 29
ПИ с идентификатор 02508.545.1165

3.

ЯМБОЛ

Ул. Дружба № 40

4.

ЯМБОЛ

Ул. Константин Иречек № 6

5.

СОФИЯ

Пл. Петко Р. Славейков №8

6.

СОФИЯ

Ул. Граф Игнатиев № 68

7.

ПЕТРИЧ

Ул. Цар Симеон № 26

8.

ДРАГОМАН

Ул. Свети Стефан № 4

9.

КЪРДЖАЛИ

Ул. П.К. Яворов № 8, бл. Строител № 4, вх А, ет. 1

10.

ПАЗАРДЖИК

Ул. Любен Боянов № 1 „а“

11.

ВАРНА

Бул. Съборни – пред Стоматология

12.

ВАРНА

Бул. Вл. Варненчик/Г. Бенковски – Обр. дом

13.

ВАРНА

Бул. Вл. Варненчик № 55/Дрин

14.

ВАРНА

Ул. Шейново / Парчевич

15.

ВАРНА

16.

ПЛОВДИВ

17.

ВИДИН

Бул. Вл. Варненчик № 66 / Дрин
Спирка № 168 на МГТ на бул. Руски-спирка мол Марково Тепе, посока
Север-Юг
Ул. Митрополит Кирил № 11

18.

ПЛЕВЕН

ЖК Сторгозия, ПИ идентификатор 56722.654.450

1.
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19.

БОТЕВГРАД

площад Саранск № 19, бл. Витиня

20.

ТЪРГОВИЩЕ

ПИ с идентификатор 73626.507.4

21.

СВИЩОВ

УПИ III, кв. 55

22.

ПЛЕВЕН

УПИ I в стр. кв. 120

23.

СОФИЯ

УПИ с идентификатор 68134.1603.5784 (УПИ VII, кв. 2А, м. Дървеница)

24.

СОФИЯ

УПИ IV-3559, кв. 46А, м.“Младост 1 – Мусагеница“ с идентификатор
68134.1602.3559

25.

СОФИЯ

Бул. „Витоша“ № 34

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. № 000030-138720.02.2015/ /вх. № 000030-1221-13.02.2015/
На 13.02.2015 г. с вх. № 000030-1221, 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.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване 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 адреса 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 открие
приемането на залози и изплаща печалби за игра със залагания върху резултати от спортни
състезания „СПОРТ ТОТО 1” в следния пункт:
1. гр. София, ж.к. „Обеля 1“, бл. 121, вх. Г, партерен етаж.
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."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-138920.02.2015/ /вх. № 000030-1223-13.02.2015/
На 13.02.2015 г. с вх. № 000030-1223, 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
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приемат залози и изплащат печалби за игра със залагания върху резултати от спортни
състезания „СПОРТ ТОТО 1”, изразяваща се в откриване на 11 /единадесет/ броя тото
пунктове.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да 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 адреса 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 открие
приемането на залози и изплаща печалби за игра със залагания върху резултати от спортни
състезания „СПОРТ ТОТО 1” в следните пунктове:
1. гр. Пловдив, бул. „Цар Борис III Обединител“ спирка № 48 на МГТ – пред водната
палата посока юг-север /РО04/;
2. гр. Пловдив, бул. „България“, спирка № 91 на МГТ – хотел „Санкт Петербург“
посока изток – запад /РО06/;
3. гр. Пловдив, бул. „Христо Ботев“, спирка № 335 на МГТ – пред Военна болница,
посока изток – запад /РО21/;
4. гр. Пловдив, ул. „Перущица“, спирка 243 на МГТ – срещу МОЛ Пловдив 2 посока
север – юг /РО64;
5. гр. Пловдив, бул. „Шести септември“ и пл. „Съединение“, спирка 141 на МГТ
посока изток – запад /РО23/;
6. гр. Пловдив, бул. „Васил Априлов“, спирка №328 на МГТ – пред ВМИ посока север
– юг /РО78/;
7. гр. Хасково, бул. „Съединение“, източен портал на КАТ /НО11/;
8. гр. Хасково, бул. „Съединение“, до търговията /НО20/;
9. гр. Дупница“ ул. „Орлинска“ автобусна спирка при Механотехникума /DU01/;
10. гр. Габрово, спирката на пл. „Възраждане“ № 3 /GO19/;
11. гр. София, Метростанция „Цариградско шосе“ № 19, помещение 11 /S998/.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
5.3."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-139120.02.2015/ /вх. № 000030-1258-16.02.2015/
На 16.02.2015 г. с вх. № 000030-1258, 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.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
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При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да 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 адреса на
пунктовете, в който 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 открие
приемането на залози и изплаща печалби за игра със залагания върху резултати от спортни
състезания „СПОРТ ТОТО 1” в следния пункт:
1. гр. София,ул. „Велчо Атанасов“ № 49-51.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
5.4."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-1385-20.02.2015/ /вх. № 000030-122713.02.2015/
На 13.02.2015 г. с вх. № 000030-1227, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), e подадено писмено искане от „ЕВРОБЕТ” ООД, гр. София, за
промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат печалби
за хазартни игри със залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и
кучета „СПОРТ ШАНС”, изразяваща се в откриване на 10 /десет/ 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”.
I. Да се разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в следните
пунктове:
1. гр. Самоков, община Самоков, област София област, ул. „Преспа“ № 1;
2. с. Медковец, община Медковец, област Монтана, ул. „Георги Димитров“, № 47 А;
3. с. Войвода, община Нови пазар, област Шумен, ул. „Отец Паисий“ № 23;
4. с. Първомайци, община Горна Оряховица, област Велико Търново, ул. „Александър
Батенберг“ № 38;
5. гр. Раковски, община Раковски, област Пловдив, ул. „Васил Петлешков“ № 5-Б;
6. с. Ново Делчево, община Сандански, област Благоевград, ул. „Христо Смирненски“
№ 22 А;
7. гр. Дупница, община Дупница, област Кюстендил, ул. „Драгой болярин“ № 24;
8. гр. София, община Столична, област София- град, ж.к. „Люлин“, бл. 528;
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9. с. Алдомировци, община Сливница, област София област, ул. „Алдомировска“
№ 93.
10. гр. София, община Столична, област София- град, бул. „Никола Мушанов“ и
ул. „Добротич“.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
5.5."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-1501-25.02.2015/ /вх. № 000030-142620.02.2015/
На 20.02.2015 г. с вх. № 000030-1426, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), e подадено писмено искане от „ЕВРОБЕТ” ООД, гр. София, за
промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат печалби
за хазартни игри със залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и
кучета „СПОРТ ШАНС”, изразяваща се в откриване на 7 /седем/ 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”.
I. Да се разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в следните
пунктове:
1. гр. Ловеч, община Ловеч, област Ловеч, ул. „Осъмска“ № 16 Б;
2. гр. Русе, община Русе, област Русе, ул. „Александровска“, № 84;
3. гр. Бургас, община Бургас, област Бургас, к-с „Меден Рудник“, срещу бл. 46;
4. гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, ж.к. „Тракия“, ж.с.к. „Люляк“,
бл. 202, вх. А;
5. с. Гърмен, община Гърмен, област Благоевград, ул. „Първа“ № 44;
6. гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград, ул. „Четиринадесети
полк“ № 2 А;
7. гр. Хасково, община Хасково, област Хасково, бул. „Васил Левски“, №. 75;
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
5.6."ЕВРОФУТБОЛ" ООД, гр. София /изх. № 000030-1345-18.02.2015/ /вх. № 0000301145-10.02.2015/
На 10.02.2015 г. с вх. № 000030-1145, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), e подадено писмено искане от „ЕВРОФУТБОЛ” ООД,
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гр. София, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и
изплащат печалби за игри със залагания върху резултати от спортни състезания и
надбягвания с коне и кучета, изразяваща се в закриване на 10 /десет/ броя и откриване на 11
/единадесет/ броя пункта.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕВРОФУТБОЛ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Лозенец”,
бул. „Джеймс Баучер” № 12, ЕИК: 831036657, представлявано от Боян Стефанов Найденов,
Николаос Константинос Арсенопулос и Екатерина Сашкова Михайлова - управители, наймалко от двама от управителите заедно, освен в случаите, в които Дружественият договор
предвижда друго, изразяващи се в промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се
приемат залози и изплащат печалби за игри със залагания върху резултати от спортни
състезания и надбягвания с коне и кучета, както следва:
І. Да се прекрати дейността на „ЕВРОФУТБОЛ” ООД в следните пунктове:
1. гр. София, община Илинден, област София-град, местност „Разсадника – Бежанци“,
ул. „Константин Величков“ № 26, УПИ-VI, кв. 51;
2. гр. Кърджали, община Кърджали, област Кърджали, кв. „Възрожденци“,
бул. „Христо Ботев“ № 68;
3.гр. София, община Люлин, област София – град, ж.к. „Люлин-9“, бл. 985, вх. Б;
4. гр. Варна, община Варна, област Варна, ул. „Константин Доганов“ № 2;
5. гр. Казанлък, община Казанлък, област Стара Загора, ул. „Кремона“ №26;
6. с. Коиловци, община Плевен, област Плевен, ул. „Борис Бардушев“ № 11 А;
7. гр. Ловеч, община Ловеч, област Ловеч, „Кооперативен пазар“ № 13;
8. гр. Якоруда, община Якоруда, област Благоевград, ул. „Цар Борис III“ № 136;
9. гр. София, община „Триадица“, област София – град, ул.“Тодор Каблешков“ № 24.
10. с. Дълго Поле, община Калояново, област Пловдив, ул. „ 1-ва“ № 56.
ІІ. Да се разреши на „ЕВРОФУТБОЛ” ООД да приема залози и изплаща печалби в
следните пунктове:
1. гр. Ловеч, община Ловеч, област Ловеч, ул. „Осъмска“ № 16 Б;
2. гр. Раковски, община Раковски, област Пловдив, ул. „Васил Петлешков“ № 5-б;
3. гр. Русе, община Русе, област Русе, ул. „Александровска“ № 84;
4. гр. Русе, община Русе, област Русе, ул. „Пенчо Славейков“ № 3;
5. гр.Русе, община Русе, област Русе, ул. „Рига“ № 11;
6. гр. Самоков, община Самоков, област София, ул. „Преспа“ № 1;
7. гр. София, община Триадица, област София-град, ж.к. „Стрелбище, бл. 114;
8. гр. София, община Люлин, област София-град, ж.к. „Люлин“, бл. 528;
9. гр. София, община Витоша, област София-град, ул. „Лъвски Рид“ № 10;
10.гр. Търговище, община Търговище, област Търговище, ул. „Граф Игнатиев“ № 10;
11. гр. Цар Калоян, община Цар Калоян, област Разград, пл. „Демокрация“.
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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6. За залагания върху случайни събития:
6.1."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-1384-20.02.2015/ /вх. № 000030-122613.02.2015/
На 13.02.2015 г. с вх. № 000030-1226, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), e подадено писмено искане от „ЕВРОБЕТ” ООД, гр. София, за
промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат печалби
за хазартни игри със залагания върху случайни събития, свързани с познаване на факти
„МЕДЖИК ШАНС”, изразяваща се в откриване на 10 /десет/ 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”.
I. Да се разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в следните
пунктове:
1. гр. Самоков, община Самоков, област София област, ул. „Преспа“ № 1;
2. с. Медковец, община Медковец, област Монтана, ул. „Георги Димитров“, № 47 А;
3. с. Войвода, община Нови пазар, област Шумен, ул. „Отец Паисий“ № 23;
4. с. Първомайци, община Горна Оряховица, област Велико Търново, ул. „Александър
Батенберг“ № 38;
5. гр. Раковски, община Раковски, област Пловдив, ул. „Васил Петлешков“ № 5-Б;
6. с. Ново Делчево, община Сандански, област Благоевград, ул. „Христо Смирненски“
№ 22 А;
7. гр. Дупница, община Дупница, област Кюстендил, ул. „Драгой болярин“ № 24;
8. гр. София, община Столична, област София- град, ж.к. „Люлин“, бл. 528;
9. с. Алдомировци, община Сливница, област София област, ул. „Алдомировска“ № 93.
10. гр. София, община Столична, област София- град, бул. „Никола Мушанов“ и
ул. „Добротич“.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
6.2."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-1498-25.02.2015/ /вх. № 000030-142420.02.2015/
На 20.02.2015 г. с вх. № 000030-1424, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), e подадено писмено искане от „ЕВРОБЕТ” ООД, гр. София, за
промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат печалби
за хазартни игри със залагания върху случайни събития, свързани с познаване на факти
„МЕДЖИК ШАНС”, изразяваща се в откриване на 7 /седем / 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.
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При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„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”.
I. Да се разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в следните
пунктове:
1. гр. Ловеч, община Ловеч, област Ловеч, ул. „Осъмска“ № 16 Б;
2. гр. Русе, община Русе, област Русе, ул. „Александровска“, № 84;
3. гр. Бургас, община Бургас, област Бургас, к-с „Меден Рудник“, срещу бл. 46;
4. гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, ж.к. „Тракия“, ж.с.к. „Люляк“,
бл. 202, вх. А;
5. с. Гърмен, община Гърмен, област Благоевград, ул. „Първа“ № 44;
6. гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград, ул. „Четиринадесети
полк“ № 2 А;
7. гр. Хасково, община Хасково, област Хасково, бул. „Васил Левски“, №. 75.
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. 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. Игри в игрално казино:
1.1."МАКРА-Т" ООД, гр. София /изх. № 000030-1534-25.02.2015/ /вх. № 000030-136219.02.2015/
На 19.02.2015 г. с вх. № 000030-1362, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „МАКРА-Т” ООД, гр. София за
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално
казино с адрес: гр. София, площад „Народно събрание” № 4.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„МАКРА-Т” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Средец”, пл.
„Народно събрание” № 4, х-л „Радисън Блу, ЕИК: 040999826, представлявано от Красимир
Любенов Томов - управител, в игрално казино с адрес: гр. София, площад „Народно
събрание” № 4.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „МАКРА-Т” ООД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино.
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Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2. За игри с игрални автомати:
2.1."ВИЛОКС ГРУП" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1330-18.02.2015/ /вх. № 000030989-06.02.2015/
На 06.02.2015 г. с вх. № 000030-989, в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1 от
Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ВИЛОКС ГРУП” ООД, гр. София за
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати за обект с адрес: гр. Хасково, пл. „Свобода” № 1 /по Удостоверение за издаден
лиценз № 000030-741/28.01.2015 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 „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, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати за обект с адрес: гр. Хасково, пл. „Свобода” № 1.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.2."ВИЛОКС ГРУП" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1317-18.02.2015/ /вх. № 000030990-06.02.2015/
На 06.02.2015 г. с вх. № 000030-990, в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1 от
Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ВИЛОКС ГРУП” ООД, гр. София за
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати за обект с адрес: гр. Гоце Делчев, обл. Благоевград, ул. „Дунав” № 26, търговски
център „Гоце Делчев“ /по Удостоверение за издаден лиценз № 000030-33/05.01.2015 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 „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, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
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игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Гоце Делчев, обл. Благоевград, ул. „Дунав”
№ 26, търговски център „Гоце Делчев“.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.3."ВИЛОКС ГРУП" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1397-20.02.2015/ /вх. № 000030991-06.02.2015/
На 06.02.2015 г. с вх. № 000030-991, в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1 от
Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ВИЛОКС ГРУП” ООД, гр. София за
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати за обект с адрес: гр. София, район „Красно село”, ул. „Кюстендил” № 66 /по
Удостоверение за издаден лиценз № 000030-8496/05.11.2014 г./.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „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, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати за обект с адрес: гр. София, район „Красно село”, ул. „Кюстендил” № 66.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.4."ВИЛОКС ГРУП" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1316-18.02.2015/ /вх. № 000030992-06.02.2015/
На 06.02.2015 г. с вх. № 000030-992, в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1 от
Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ВИЛОКС ГРУП” ООД, гр. София за
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати за обект с адрес: гр. Петрич, обл. Благоевград, ул. „Асен Златаров” № 2А,
х-л „Елена“ /по Удостоверение за издаден лиценз № 000030-7427/30.09.2014 г./.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „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
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Петриковски - управител, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Петрич, обл. Благоевград, 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.
2.5."ВИЛОКС ГРУП" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1398-20.02.2015/ /вх. № 000030993-06.02.2015/
На 06.02.2015 г. с вх. № 000030-993, в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1 от
Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ВИЛОКС ГРУП” ООД, гр. София за
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати за обект с адрес: гр. Разград, пл. „Момина чешма” /по Удостоверение за издаден
лиценз № 000030-4273/13.06.2014 г./.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „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, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати за обект 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.
2.6."ВИЛОКС ГРУП" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1329-18.02.2015/ /вх. № 000030994-06.02.2015/
На 06.02.2015 г. с вх. № 000030-994, в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1 от
Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ВИЛОКС ГРУП” ООД, гр. София за
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати за обект с адрес: гр. Кърджали, ж.к. „Възрожденци“, бул. „Христо Ботев” № 90 /по
Удостоверение за издаден лиценз № 000030-9564/03.12.2014 г./.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „ВИЛОКС ГРУП” ЕООД със седалище и адрес
на управление: гр. София, р-н „Овча купел”, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 12,
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ЕИК: 040348114, представлявано заедно от Вернер Клайн - управител и Томаш Мачий
Петриковски - управител, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Кърджали, ж.к. „Възрожденци“, бул. „Христо
Ботев” № 90.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.7."ВИЛОКС ГРУП" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1399-20.02.2015/ /вх. № 000030995-06.02.2015/
На 06.02.2015 г. с вх. № 000030-995, в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1 от
Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ВИЛОКС ГРУП” ООД, гр. София за
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати за обект с адрес: гр. Ямбол, ул. „Търговска” № 35, ет. 2 /по Удостоверение за
издаден лиценз № 000030-9569/03.12.2014 г./.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „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, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати за обект 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.
2.8."ВИЛОКС ГРУП" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1319-18.02.2015/ /вх. № 000030996-06.02.2015/
На 06.02.2015 г. с вх. № 000030-996, в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1 от
Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ВИЛОКС ГРУП” ООД, гр. София за
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати за обект с адрес: гр. Перник, ул. „Търговска” № 11 /по Удостоверение за издаден
лиценз № 000030-3683/29.05.2014 г./.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
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Да бъдат утвърдени представените от „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, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Перник, ул. „Търговска” № 11.
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. № 000030-1400-20.02.2015/ /вх. № 000030997-06.02.2015/
На 06.02.2015 г. с вх. № 000030-997, в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1 от
Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ВИЛОКС ГРУП” ООД, гр. София за
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати за обект с адрес: гр. Перник, ул. „Юри Гагарин“ № 38 В /по Удостоверение за
издаден лиценз № 000030-739/28.01.2015 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 „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, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати за обект с адрес: гр. Перник, ул. „Юри Гагарин“ № 38 В.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.10."ВИЛОКС ГРУП" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1327-18.02.2015/ /вх. № 000030998-06.02.2015/
На 06.02.2015 г. с вх. № 000030-998, в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1 от
Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ВИЛОКС ГРУП” ООД, гр. София за
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати за обект с адрес: гр. Плевен, ж.к. „Сторгозия“, к-с „Теодорос” /по Удостоверение за
издаден лиценз № 000030-10364/22.12.2014 г./.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
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Да бъдат утвърдени представените от „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, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Плевен, ж.к. „Сторгозия“, к-с „Теодорос”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.11."ВИЛОКС ГРУП" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1328-18.02.2015/ /вх. № 000030999-06.02.2015/
На 06.02.2015 г. с вх. № 000030-999, в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1 от
Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ВИЛОКС ГРУП” ООД, гр. София за
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати за обект с адрес: гр. Пловдив, бул. „Христо Ботев“ № 47, Автогара Юг /по
Удостоверение за издаден лиценз № 000030-8109/27.10.2014 г./.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „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, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати 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.
2.12."ЕС. ПИ. ИНВЕСТМЪНТ БГ" ЕАД, гр. София /изх. № 000030-1472-25.02.2015/ /вх.
№ 000030-1296-17.02.2015/
На 17.02.2015 г. с вх. № 000030-1296, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕС.ПИ.ИНВЕСТМЪНТ БГ”
ЕАД, гр. София, за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни
игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Варна, район „Одесос”, ул. „Драган
Цанков” № 8 /По Удостоверение за издаден лиценз № 000030-877/30.01.2015 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
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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 „ЕС.ПИ.ИНВЕСТМЪНТ БГ” ЕАД, със седалище
и адрес на управление: гр. София, район „Лозенец”, ул. „Златен рог” № 22, ет. 10, ап. 26,
ЕИК: 203302931, представлявано от Димитър Цветанов Пеловски, за игрална зала с адрес: гр.
Варна, район „Одесос”, ул. „Драган Цанков” № 8, 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. № 000030-1526-25.02.2015/ /вх. № 000030-144824.02.2015/
На 24.02.2015 г. с вх. № 000030-1448, 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 за игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Цариградско шосе” № 14 /по
Удостоверение за издаден лиценз № 000030-10437/29.12.2014 г./.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „ПОЛО 11” ЕООД със седалище и адрес на
управление: гр. София, р-н „Средец”, ул. „Славянска” № 29, ет. 2, ЕИК: 130464790,
представлявано от Мариета Георгиева Цекова – Димитрова – управител и Борис Димов
Петков – прокурист, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати за игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Цариградско шосе” № 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.
2.14."ЛЪКИ БЕТ-ЕМИЛИЯН БАЙКУШЕВ" ЕТ, гр. София /изх. № 000030-151925.02.2015/ /вх. № 000030-1269-16.02.2015/
На 16.02.2015 г. с вх. № 000030-1269, в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „ЛЪКИ БЕТ – ЕМИЛИЯН
БАЙКУШЕВ”, гр. София за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри с игрални автомати за обект с адрес: гр. София, ж.к. „Младост 1А“, бл. 502 до
вх. В /по Удостоверение за издаден лиценз № 000030-653/27.01.2015 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
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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 ЕТ „ЛЪКИ БЕТ – ЕМИЛИЯН БАЙКУШЕВ” със
седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. „Младост 1А“, бл. 502, вх. В,
ЕИК: 203204985, представляван от Емилиян Емилов Байкушев /физическо лице – търговец/,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати за обект с
адрес: гр. София, ж.к. „Младост 1 А“, бл. 502 до вх. В.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
3. За лото игри:
3.1."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-1491-25.02.2015/ /вх. № 000030-136619.02.2015/
На 19.02.2015 г. с вх. № 000030-1366, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕВРОБЕТ” ООД, гр. София, за
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране и провеждане на лото игра
„ЛОТО ШАНС” /по Удостоверение за издаден лиценз № 000030-1195/13.02.2015 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 „ЕВРОБЕТ” ООД със седалище и адрес на
управление: гр. София, район „Оборище”, ж.к. Подуяне, бул. „Ситняково” № 48, ет. 4,
ЕИК: 121179290, представлявано от Милен Иванов Стаматов – управител, Игрални условия и
правила за организиране и провеждане на лото игра „ЛОТО ШАНС”.
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 лотарийни игри:
4.1."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-1492-25.02.2015/ /вх. № 000030-136819.02.2015/
На 19.02.2015 г. с вх. № 000030-1368, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕВРОБЕТ” ООД, гр. София, за
утвърждаване на Правила за организиране и провеждане на моментна лотарийна игра
„ЛОТАРИЯ БЪЛГАРИЯ“ /по Удостоверение за издаден лиценз № 000030-565/24.01.2015 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
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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 „ЕВРОБЕТ” ООД със седалище и адрес на
управление: гр. София, район „Оборище”, ж.к. Подуяне, бул. „Ситняково” № 48, ет. 4,
ЕИК: 121179290, представлявано от Милен Иванов Стаматов – управител, Правила за
организиране и провеждане на моментна лотарийна игра „ЛОТАРИЯ БЪЛГАРИЯ“.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
4.2."НЮ ГЕЙМС" ООД, гр. София /изх. № 000030-1535-25.02.2015/ /вх. № 000030-144523.02.2015/
На 23.02.2015 г. с вх. № 000030-1445, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „НЮ ГЕЙМС” ООД, гр. София,
за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране и провеждане на моментна
лотарийна игра „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ” и утвърждаване на 16 /шестнадесет/ броя
образци на талони за участие в моментна лотарийна игра „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ”,
разновидност „ЛОТО ЗОДИАК: 7 печалби по 100 000 лева“ с общ брой 13 800 000 бр. и
номинална стойност – 2 лв. (старо наименование „ЛОТО ЗОДИАК: 5 печалби по 100 000
лева“), разновидност „ЗЛАТНАТА 7: 10 печалби x 1 кг. ЧИСТО ЗЛАТО или 10 x 100 000
лева“ с общ брой 14 000 000 бр. и номинална стойност – 2 лв. (старо наименование
„ЗЛАТНАТА 7: 7 печалби x 1 кг. ЧИСТО ЗЛАТО или 7 x 100 000 лева“), нова разновидност
„Кеш x 10:10 x 100 000 лева и 10 x 50 000 лева“ с общ брой 15 000 000 бр. и номинална
стойност – 2 лв., нова разновидност „Кеш x 20:10 x 250 000 лева и 10 x 100 000 лева“ с общ
брой 15 000 000 бр. и номинална стойност – 3 лв. и нова разновидност „Кеш x 50:10 x 500 000
лева и 10 x 100 000 лева“ с общ брой 15 000 000 бр. и номинална стойност – 5 лв. / по
Удостоверение за издаден лиценз № 000030-9235/26.11.2014 г./.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 9 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъдат утвърдени представените от „НЮ ГЕЙМС” ООД със седалище и адрес на
управление: гр. София, район Средец, ул. „Фритьоф Нансен“ № 37, ЕИК: 201090102,
представлявано от Калин Георгиев Попов – управител, Игрални условия и правила за
организиране на моментна лотарийна игра „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ”.
II. Да бъдат утвърдени представените 16 /шестнадесет/ броя образци на талони за
участие в моментна лотарийна игра „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ”, разновидност „ЛОТО
ЗОДИАК: 7 печалби по 100 000 лева“ с общ брой 13 800 000 бр. и номинална стойност – 2 лв.
(старо наименование „ЛОТО ЗОДИАК: 5 печалби по 100 000 лева“), разновидност
„ЗЛАТНАТА 7: 10 печалби x 1 кг. ЧИСТО ЗЛАТО или 10 x 100 000 лева“ с общ брой 14 000
000 бр. и номинална стойност – 2 лв. (старо наименование „ЗЛАТНАТА 7: 7 печалби x 1 кг.
ЧИСТО ЗЛАТО или 7 x 100 000 лева“), нова разновидност „Кеш x 10:10 x 100 000 лева и 10 x
50 000 лева“ с общ брой 15 000 000 бр. и номинална стойност – 2 лв., нова разновидност „Кеш
x 20:10 x 250 000 лева и 10 x 100 000 лева“ с общ брой 15 000 000 бр. и номинална стойност –
3 лв. и нова разновидност „Кеш x 50:10 x 500 000 лева и 10 x 100 000 лева“ с общ брой 15 000
000 бр. и номинална стойност – 5 лв.
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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.
По раздел дванадесети. Поправка на очевидна фактическа грешка:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."ХЕМУС ТУРС" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1516-25.02.2015/ /вх. № 0000309691-05.12.2014/
На 17.02.2015 г. с писмо с вх. № 000030-1297, ДКХ е уведомена за допусната очевидна
фактическа грешка в Решение № 000030-10087/18.12.2014 г., което да се отрази в издадено
Удостоверение за издаден лиценз № 000030-10394 от 23.12.2014 г.
На 05.12.2014 г. с вх. № 000030-9691, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ХЕМУС ТУРС” ЕООД, гр. София,
за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Видин, ул. „Цар
Александър II”, № 10, ет. 1.
Грешката в Решение № 000030-10087/18.12.2014 г. се изразява в следното:
В изготвеното предложение е допусната грешка в изписването на наименование на
игралeн автомат на позиция № 16 от списъка на игралните автомати, които ще бъдат
експлоатирани в игралната зала, а именно:
№
16.

Наименование

Тип, версия

Производител

Идентификационен
номер

PREMIER MULTI-3

EGT-VS8

„Евро Геймс Технолоджи“ ООД

87799

Удостоверение Игрални
за одобрен тип
места
ИА
(бр.)
2294
1

Вярното изписване на наименование на игралeн автомат, който ще бъде експлоатиран
в игралната зала е:
№
16.

Наименование

Тип, версия

Производител

Идентификационен
номер

PREMIER MULTI-4

EGT-VS8

„Евро Геймс Технолоджи“ ООД

87799

Удостоверение Игрални
за одобрен тип
места
ИА
(бр.)
2294
1

Предвид гореизложенто и на основание чл. 27, ал. 3 от ЗХ, Държавната комисия по
хазарта
РЕШИ:
Поправя очeвидната фактическа грешка в Решение № 000030-10087/18.12.2014 г.,
което да се отрази в издадено Удостоверение за издаден лиценз № 000030-10394
от 23.12.2014 г. на „ХЕМУС ТУРС” ЕООД, гр. София, изразяваща се в погрешно изписване
на наименование на игралeн автомат на позиция № 16, както следва:
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 20 /двадесет/ броя игрални
автомата с 20 /двадесет/ броя игрални места, както следва:

07838
07847
07887
11882

Удостоверение
за одобрен тип
ИА
1941
1937
1946
2270

Игрални
места
(бр.)
1
1
1
1

„Евро Геймс Технолоджи“ ООД

05866

2251

1

„Евро Геймс Технолоджи“ ООД

11890

2403

1

„Меджик Коин” ООД

T-0095V

006.2

1

„Меджик Коин” ООД

T-0096V

006.2

1

Наименование

Тип, версия

Производител

Идентификационен номер

EGT – VS 3
EGT – VS 3
EGT – VS 3
EGT-VS8

„Евро Геймс Технолоджи” ООД
„Евро Геймс Технолоджи” ООД
„Евро Геймс Технолоджи” ООД
„Евро Геймс Технолоджи“ ООД

EGT-VS3

6.

VEGA VISION MULTI-6
VEGA VISION MULTI-7
VEGA VISION MULTI-8
PREMIER MULTI-3
VEGA VISION MULTI10
Premier Multi - 5

7.

MAGIC COIN

8.

MAGIC COIN

EGT – VS 5-4
VN-91-MF-D, MC Casino Multi
Game
VN-91-MF-D, MC Casino Multi

№
1.
2.
3.
4.
5.
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9.

MAGIC COIN

10.

MAGIC COIN

11.

MAGIC COIN

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

PREMIER MULTI-4
MAGIC COIN
MAGIC COIN
Premier Multi - 5
PREMIER MULTI-4
VEGA VISION MULTI-9
VEGA VISION MULTI-9
Premium-V+Gaminator 4

20.

Premium-V+Gaminator 5

Game
VN-91-MF-D, MC Casino Multi
Game
VN-91-MF-D, MC Casino Multi
Game
VN-91-MF-D, MC Casino Multi
Game
EGT-VS8
VN-91-MF-D, Powerstation Ultimate
VN-91-MF-D, Powerstation Ultimate
EGT – VS 8
EGT-VS8
EGT – VS 3
EGT – VS 3
FV 880 CF2, PREMGAMVP4 V8.9-5
FV 880 CF2, PREMGAMVP5 V8.203

„Меджик Коин” ООД

T-0051V

006.2

1

„Меджик Коин” ООД

T-0052V

006.2

1

„Меджик Коин” ООД

T-0114V

006.2

1

„Евро Геймс Технолоджи“ ООД
„Меджик Коин” ООД
„Меджик Коин” ООД
„Евро Геймс Технолоджи“ ООД
„Евро Геймс Технолоджи“ ООД
„Евро Геймс Технолоджи” ООД
„Евро Геймс Технолоджи” ООД
Austrian Gaming Industries GmbH

11891
T-0134V
T-0136V
87798
87799
11867
07868
627608

2294
2286
2286
2403
2294
2039
2039
2222

1
1
1
1
1
1
1
1

Austrian Gaming Industries GmbH

627616

2297

1

Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
По раздел тринадесети. Докладни записки:
1. Докладна записка с изх. № 000030-1405 от 20.02.2015 г.
С оглед на изложените от председателя на ДКХ обстоятелства в докладна записка изх.
№ 000030-1405/20.02.2015 г., Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Възлага на администрацията на ДКХ да изпрати писмо до Националната агенция за
приходите (Агенцията), с което да уведоми Агенцията за посочените в докладната записка
обстоятелства.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2. Докладна записка с изх. № 000030-1407 от 20.02.2015 г.
С оглед на изложените от председателя на ДКХ обстоятелства в докладна записка изх.
№ 000030-1407/20.02.2015 г., Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Възлага на администрацията на ДКХ да изпрати писмо до Националната агенция за
приходите (Агенцията), с което да уведоми Агенцията за посочените в докладната записка
обстоятелства.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
По раздел четиринадесети. Разни.
1. Доклад № 297/24.02.2015 г.
В ДКХ е постъпило искане с вх. № 87/15.01.2015 г. от г-н Robert Zammit,
info@stoiximan.gr. С искането Комисията е уведомена, че достъпът до уебсайта
https://www.stoiximan.gr/ е технически невъзможен за български граждани, като са
предвидени мерки, съгласно които е преустановена възможността български граждани да се
регистрират и е блокиран на достъпа от български IP адреси.
В хода на проучването по искането на 23.02.2015 г. е направена проверка от
компютърна система, с операционна система Windows 7 с достъп до Интернет от сградата на
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ДКХ. Установено е, че интернет страницата https://www.stoiximan.gr/ е достъпна от ДКХ,
която е на територията на Република България, като не представя информация свързана с
хазартно съдържание. Лицето което не е получило лиценз по ЗХ за организиране на хазартни
игри е ограничило възможността за регистрация и участие в хазартните игри. При зареждане
на интернет страницата се представя информация, че сайта не е достъпен за участници от
територията на Република България във връзка със спазването на ЗХ. От констатираното е
видно, че е преустановена възможността български граждани да се регистрират и да
депозират финансови средства в игралната си сметка от територията на Република България.
С Решение № 1239/18.09.2013 г. Комисията е включила https://www.stoiximan.gr/ в
списъка по чл. 22, ал. 1, т. 14 от ЗХ, публикуван на интернет страницата на ДКХ.
При положение, че целта на съществуването на този списък е защита на българските
участници от нерегламентирано участие в хазартни игри, при пресичане на възможността на
тяхно участие целта на закона е изпълнена. Тъй като е установено, че участници с български
данни не могат да участват в хазартните игри предлагани на въпросната интернет страница,
то оставянето и в забранителния списък би било нарушение на принципа на съразмерност
прогласен в чл. 6 от АПК.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 22, ал. 1, т. 14 от Закона за хазарта
Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
І. Обновява списъка на интернет страниците и техните поддомейни, чрез които
се организират хазартни игри от лица, които не са получили лиценз по ЗХ, като
изключва от списъка интернет страницата https://www.stoiximan.gr/ поради това, че
нарушението е преустановено и чрез посочената интернет страница не се организират
хазартни игри на територията на Република България.
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.
На следващо място председателят на ДКХ предлага на членовете на Комисията в
дневния ред на заседанието да се включат за разглеждане искания вх. № 0000301152/11.02.2015 г. от „КИК“ ООД, гр. Монтана и вх. № 000030-1177/12.02.2015 г. от
„КАЗИНО ЛАРЖ“ ЕООД, гр. Самоков.
Предвид гореизложеното, Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Включва в дневния ред на заседанието искания вх. № 000030-1152/11.02.2015 г. и вх.
№ 000030-1177/12.02.2015 г.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1."КИК" ООД, гр. Монтана /изх. № 000030-1549-26.02.2015/ /вх. № 000030-115211.02.2015/
На 11.02.2015 г. с вх. № 000030-1152, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „К И К” ООД, гр. Монтана, за
подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Котел, ул. „Диавена”
№ 2А.
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В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„К И К” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Монтана, ул. „Св. Климент Охридски“
№ 5 А, ет. 5, офис 504, ЕИК: 111012058, представлявано от Юлиан Иванов Младенов –
управител, и Красен Ангелов Кръстев – управител, заедно и поотделно, за подмяна на 1
/един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Котел, ул. „Диавена” № 2А.
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."КАЗИНО ЛАРЖ" ЕООД, гр. Самоков /изх. № 000030-1550-26.02.2015/ /вх. № 0000301177-12.02.2015/
На 12.02.2015 г. с вх. № 000030-1177, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО ЛАРЖ” ЕООД,
гр. Самоков за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Карнобат, област Бургас, ул. „П. Евтимий” № 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „КАЗИНО
ЛАРЖ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Самоков, Софийска област,
ул. „Проф. Васил Захариев” № 1, ет. 1, ЕИК: 202480016, представлявано от Радка Данаилова
Москова, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Карнобат, област Бургас, ул. „П. Евтимий” № 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.
Председател на ДКХ:
/Огнемир Митев/
Секретар-протоколчик:
/Виолета Христова/

