РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВОНАФИНАНСИТЕ
ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА

ПРОТОКОЛ
№ 000030-4028
Гр. София, 24.04.2015 г.
Днес, 24 април 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 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. № 516/23.04.2015г./
Раздел втори. Разглеждане на заявления за утвърждаване на типове на игрално
оборудване, които могат да се експлоатират в страната, по списък.
Раздел трети. Разглеждане на писмени искания за промени в обстоятелства, вписани в
издаден лиценз:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."ХАЗАРТ 08" ООД, гр. София /изх. № 000030-3911-23.04.2015/ /вх. № 000030-340806.04.2015/
2. За производство, разпространение и сервиз на игрално оборудване:
2.1."АЙ ДЖИ ТИ ЕМЕА Б.В." ООД, Кралство Нидерландия /изх. № 000030-3933-23.04.2015/
/вх. № 000030-3190-31.03.2015/
Раздел четвърти. 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."КОНТИ" ЕООД, гр. Русе /изх. № 000030-3902-23.04.2015/ /вх. № 000030-3496-14.04.2015/
1.2."КОСТА АЛЕКСИЕВ НИКОЛОВ - КАН" ЕТ, гр. Нова Загора /изх. № 000030-393023.04.2015/ /вх. № 000030-3413-07.04.2015/
Раздел пети. Разглеждане на писмени искания за издаване на лиценз за нов обект:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."НЮ ВИЖЪН" ООД, гр. Димитровград /изх. № 000030-3943-23.04.2015/ /вх. № 0000302668-24.03.2015/
1.2."КЕСТЕН - 2007" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-3944-23.04.2015/ /вх. № 000030-271725.03.2015/
1.3."КУИНС ТРЕЙД" ООД, гр. София /изх. № 000030-3945-23.04.2015/ /вх. № 000030-280127.03.2015/
Раздел шести. Разглеждане на писмени искания за извършване на промени в
Удостоверение за издаден лиценз:
1. Игри в игрално казино:
1.1."ХОТЕЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛ" АД, гр. София /изх. № 000030-3895-23.04.2015/ /вх. №
000030-3572-16.04.2015/
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1.2."ПАША ЕНТЪРТЕЙМЪНТ" ЕАД, гр. София /изх. № 000030-3898-23.04.2015/ /вх. №
000030-3738-17.04.2015/
1.3."ЕС ВИ ЕС" АД, гр. София /изх. № 000030-3897-23.04.2015/ /вх. № 000030-377421.04.2015/
1.4."МАКРА-Т" ООД, гр. София /изх. № 000030-3941-23.04.2015/ /вх. № 000030-383121.04.2015/
1.5."УИН СИТИ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-3934-23.04.2015/ /вх. № 000030-347509.04.2015/
2. За игри с игрални автомати:
2.1."СИЙ ГЕЙМС" ООД, гр. София /изх. № 000030-3915-23.04.2015/ /вх. № 000030-373317.04.2015/
2.2."БАИ-МИЛЕН ТОТЕВ" ЕТ, гр. Бургас /изх. № 000030-3914-23.04.2015/ /вх. № 0000303736-17.04.2015/
2.3."СИ-ЕЛ-ЕЛИТ - ЖЕЧО МАРИНОВ" ЕТ, гр. Бургас /изх. № 000030-3913-23.04.2015/ /вх.
№ 000030-3731-17.04.2015/
2.4."КОМЕРС" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-3892-23.04.2015/ /вх. № 000030-375117.04.2015/
2.5."КОМЕРС" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-3893-23.04.2015/ /вх. № 000030-375217.04.2015/
2.6."ЕЛИТ 8" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-3894-23.04.2015/ /вх. № 000030-375317.04.2015/
2.7."ЕЛИТ 8" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-3900-23.04.2015/ /вх. № 000030-375417.04.2015/
2.8."КАЗИНО ПЕРЛА" ООД, гр. София /изх. № 000030-3912-23.04.2015/ /вх. № 000030-349714.04.2015/
2.9."В ИСИЕ И" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-3904-23.04.2015/ /вх. № 000030-374017.04.2015/
2.10."КИС - 98" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-3903-23.04.2015/ /вх. № 000030-373717.04.2015/
2.11."ЕМБО" ЕООД, гр. Своге /изх. № 000030-3901-23.04.2015/ /вх. № 000030-345508.04.2015/
2.12."ЕВРОПЕТРОЛ" ЕООД, гр. Бургас /изх. № 000030-3896-23.04.2015/ /вх. № 000030-373517.04.2015/
2.13."ЕЛ.ДЖИ.ЕС.- 99" ООД, гр. Варна /изх. № 000030-3899-23.04.2015/ /вх. № 000030-358516.04.2015/
2.14."ЕЛ.ДЖИ.ЕС.- 99" ООД, гр. Варна /изх. № 000030-3929-23.04.2015/ /вх. № 000030-373217.04.2015/
2.15."ШАНС ГРУП ДУЛОВО" ЕООД, гр. Исперих /изх. № 000030-3920-23.04.2015/ /вх. №
000030-3749-17.04.2015/
2.16."ЕЛДОРАДО-НПР-ИМПОРТ-ЕКСПОРТ-СИЕ" СД, гр. Панагюрище /изх. № 0000303921-23.04.2015/ /вх. № 000030-3750-17.04.2015/
2.17."ГЕЙМЪР-2001" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-3922-23.04.2015/ /вх. № 000030-374217.04.2015/
2.18."ГЕЙМЪР-2001" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-3923-23.04.2015/ /вх. № 000030-374317.04.2015/
2.19."ПИРИН ТУРС 2002" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-3932-23.04.2015/ /вх. № 0000303828-21.04.2015/
2.20."ДЕЛТА ТУРС 2002" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-3931-23.04.2015/ /вх. № 0000303829-21.04.2015/
2.21."ДЕЛТА ТУРС 2002" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-3948-23.04.2015/ /вх. № 0000303830-21.04.2015/
2.22."ШУГЪР ГЕЙМС" ООД, гр. София /изх. № 000030-3935-23.04.2015/ /вх. № 000030-347609.04.2015/
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2.23."СИКС ГРУП - 09" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-3936-23.04.2015/ /вх. № 0000303508-15.04.2015/
2.24."ОРЛИН ИВАНОВ-КОМЕРС" ЕТ, гр. Русе /изх. № 000030-3937-23.04.2015/ /вх. №
000030-3509-15.04.2015/
2.25."ЗАМИТА ГЕЙМ КОМЕРС" ООД, гр. Бургас /изх. № 000030-3939-23.04.2015/ /вх. №
000030-3776-21.04.2015/
2.26."ЗАМИТА ГЕЙМ КОМЕРС" ООД, гр. Бургас /изх. № 000030-3940-23.04.2015/ /вх. №
000030-3777-21.04.2015/
2.27."ПИТ 2000" ООД, гр. София /изх. № 000030-3947-23.04.2015/ /вх. № 000030-382621.04.2015/
Раздел седми. 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."ИМПЕРИАЛ - БГ" ООД, гр. Несебър /изх. № 000030-3928-23.04.2015/ /вх. № 0000303759-20.04.2015/
1.2."ЕНТЕРТЕЙМАНТ" АД, гр. Пловдив /изх. № 000030-3938-23.04.2015/ /вх. № 0000303756-20.04.2015/
2. За игри с игрални автомати:
2.1."ЕЛИТ 8" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-3946-23.04.2015/ /вх. № 000030-376220.04.2015/
Раздел осми. Докладни записки:
1.1. Докладна записка с изх. № 000030-3942 от 23.04.2015 г.
Раздел девети. Разни.
По раздел първи. Определяне на интернет страници, чрез които се организират
хазартни игри от лица, които не са получили лиценз по Закона за хазарта /изх. №
516/23.04.2015г./
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:
http://www.casinokingdom.eu/
https://www.tab.co.nz/
http://www.casinoextra.com/
https://www.casinoadrenaline.com/
https://www.hellocasino.com/
https://www.laromere.com/
https://www.bitstarz.com/
http://www.iconicbet.com/
https://www.betsafe15.com/
http://www.goldentigercasino.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
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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.
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. http://www.casinokingdom.eu/
2. https://www.tab.co.nz/
3. http://www.casinoextra.com/
4. https://www.casinoadrenaline.com/
5. https://www.hellocasino.com/
6. https://www.laromere.com/
7. https://www.bitstarz.com/
8. http://www.iconicbet.com/
9. https://www.betsafe15.com/
10. http://www.goldentigercasino.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
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законоустановения срок, както и периодично да докладва за резултатите от текущото
проучване на интернет страници, чрез които се организират хазартни игри от лица,
които не са получили лиценз по Закона за хазарта, с оглед неговото поддържане и
обновяване.
V. На основание чл. 87 от Закона за хазарта решението подлежи на незабавно
изпълнение независимо дали е обжалвано. Обжалването му не спира изпълнението.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел втори. Разглеждане на заявления за утвърждаване на типове на игрално
оборудване, които могат да се експлоатират в страната, по списък.
1.“ДЖИ. ПИ. ЕЛ” ЕООД, гр. София /изх. № 000030-3905/23.04.2015 г./,/вх. № И-0000303730/17.04.2015 г./
На 17.04.2015 г. с вх. № 000030-3730, е подадено писмено заявление от „ДЖИ. ПИ.
ЕЛ” ЕООД за утвърждаване на типове на игрално оборудване по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за
хазарта (ЗХ), в съответствие с чл. 13 от Наредбата за реда и начина за включване на
лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта, за изискванията за
изпитване на игрално оборудване и игрален софтуер и за реда за извършване на проверки
(Наредбата).
В изпълнение на задълженията по чл. 14, ал. 1 от Наредбата и във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 8 от ЗХ, се разгледа заявлението и се извърши проучване на приложените към него
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършеното проучване в законоустановения срок на подадените документи се
установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 8 от
Закона за хазарта Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Утвърждава представения от „ДЖИ.ПИ.ЕЛ” ЕООД със седалище и адрес на
управление: област София, община Столична гр. София, район „Триадица”,
ж.к. „Стрелбище”, ул. „Котленски проход” № 100, вх. Б, ет. 7, ап. 48, ЕИК: 121810115,
представлявано от Любомир Петров Петков–Пашов – управител, 1 /един/ брой тип
игрално оборудване, който може да се експлоатира в страната, както следва:
1. ИГРАЛEН АВТОМАТ:
№ по
ред

1.

Наименование

WMS

Тип
Протокол от изпитване №

Multi-Game Game Chest 8
ИА-2469 от 15.04.2015 г.

Производител

WMS Gaming Inc.
„ДЖИ.ПИ.ЕЛ” ЕООД
№ И-1866/02.08.2013 г. за внос, разпространение и
сервиз на игрално оборудване

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

W2307459 – за тип BB2
2013 г.
Видео слот 6 игри:
1. Black Knight II;
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2.
3.
4.
5.
6.

Ise Empress;
Nile Lotus;
Swiss Challet;
Tour de Paris;
Thumbelina.

Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел трети. Разглеждане на писмени искания за промени в обстоятелства, вписани
в издаден лиценз:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."ХАЗАРТ 08" ООД, гр. София /изх. № 000030-3911-23.04.2015/ /вх. № 000030-340806.04.2015/
На 06.04.2015 г. с вх. № 000030-3408, 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 „ХАЗАРТ 08” ООД, гр. София,
за промяна в обстоятелствата, вписани в издаден лиценз за организиране на хазартни игри.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ) се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и чл. 37, ал. 3 и ал. 4 от ЗХ, председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с
което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ХАЗАРТ 08” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Изгрев”,
ул. „Академик Методи Попов” № 15А, ет. 2, ЕИК: 200302260, представлявано от Борислав
Георгиев Марценков - управител, за промяна в управителя на дружеството.
II. Да се произнесе по вписаната промяна по Търговски регистър на „ХАЗАРТ
08” ООД, гр. София, по реда на чл. 37, ал. 4 от ЗХ.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2. За производство, разпространение и сервиз на игрално оборудване:
2.1."АЙ ДЖИ ТИ ЕМЕА Б.В." ООД, Кралство Нидерландия /изх. № 000030-393323.04.2015/ /вх. № 000030-3190-31.03.2015/
На 31.03.2015 г. с вх. № 000030-3190, на основание чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1 и
чл. 37 от ЗХ, е подадено писмено искане от „АЙ ДЖИ ТИ ЕМЕА Б.В.”, Кралство
Нидерландия, за промяна в обстоятелствата, вписани в издаден лиценз за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ) се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
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основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и чл. 37, ал. 3 и ал. 4 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „АЙ ДЖИ
ТИ ЕМЕА Б.В.”, със седалище и адрес на управление: гр. Хуфдорп, ул. „Байлмермерстрат”
№ 30, Кралство Нидерландия, представлявано от Дейвид Лий Бердан и Гил Сарбийт Сингх директори, за промени в управлението на дружеството /на 27.02.2015 г. като директор e
вписан Дейвид Лий Бердан, а Грейси Джуниър Пол Клемент е заличен като такъв /.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел четвърти. Разглеждане на 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."КОНТИ" ЕООД, гр. Русе /изх. № 000030-3902-23.04.2015/ /вх. № 000030-349614.04.2015/
На 14.04.2015 г. с вх. № 000030-3496, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КОНТИ“ ЕООД, гр. Русе, 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. Нови пазар,
област Шумен, пл. „Раковски”, кв. 57, УПИ – 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 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
„КОНТИ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Русе, ул. „Муткурова” № 2,
ЕИК: 117600417, представлявано от Георги Минков Демирев - управител, за организиране на
хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Нови пазар, област Шумен, пл.
„Раковски”, кв. 57, УПИ – 1, с 15 /петнадесет/ броя игрални автомата с 15/петнадесет/ броя
игрални места.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.2."КОСТА АЛЕКСИЕВ НИКОЛОВ - КАН" ЕТ, гр. Нова Загора /изх. № 000030-393023.04.2015/ /вх. № 000030-3413-07.04.2015/
На 07.04.2015 г. с вх. № 000030-3413, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „КОСТА АЛЕКСИЕВ
НИКОЛОВ - КАН", гр. Нова Загора, за продължаване срока на действие на издаден лиценз по
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чл. 36, ал. 1 от Закона за хазарта за организиране на хазартни игри с игрални автомати в
игрална зала с адрес: к.к. Слънчев бряг, общ. Несебър, област Бургас, УПИ IV, кв. 27.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 и чл. 36, ал. 1 от ЗХ, председателят
предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да
вземат решение, с което:
Да бъде продължен срокът на действие на издадения лиценз с 5 /пет/ години на
ЕТ „КОСТА АЛЕКСИЕВ НИКОЛОВ - КАН” със седалище и адрес на управление: гр. Нова
Загора, област Сливен, ул. „Цар Освободител” № 27, ЕИК: 119034487, представляван от
Коста Алексиев Николов - /физическо лице – търговец/, с 26 /двадесет и шест/ броя игрални
автомата с 29 /двадесет и девет/ броя игрални места в игрална зала с адрес: к.к. Слънчев бряг,
общ. Несебър, обл. Бургас, УПИ IV, кв. 27.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел пети. Разглеждане на писмени искания за издаване на лиценз за нов обект:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."НЮ ВИЖЪН" ООД, гр. Димитровград /изх. № 000030-3943-23.04.2015/ /вх. №
000030-2668-24.03.2015/
На 24.03.2015 г. с вх. № 000030-2668, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „НЮ ВИЖЪН” ООД,
гр. Димитровград, за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални
автомати, за срок от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес: гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон
Велики” № 28-А.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
На проведеното на 24.04.2015 г. заседание Държавната комисия по хазарта пристъпи
към разглеждане на писменото искане и установи, че има неизяснени обстоятелствата по
чл. 5, ал. 1, т. 3 от Закона за хазарта.
Предвид гореизложеното, Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Отлага до изясняване на горепосочените обстоятелства произнасянето по
писменото искане за издаване на лиценз на „НЮ ВИЖЪН” ООД, със седалище и адрес
на управление: гр. Димитровград, ул. „Казинбарцика” № 2-А, ет. 1, ап. офис 1,
ЕИК: 126615553, представлявано заедно и поотделно от Веселин Кирилов Сивинов и
Диан Ганчев Николов – управители, за организиране на хазартни игри с игрални
автомати за срок от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес: гр. Стара Загора, бул. „Цар
Симеон Велики” № 28-А.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
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1.2."КЕСТЕН - 2007" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-3944-23.04.2015/ /вх. № 0000302717-25.03.2015/
На 25.03.2015 г. с вх. № 000030-2717, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КЕСТЕН-2007” ООД, гр. София, за
издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати, за срок от 5 /пет/
години в игрална зала с адрес: гр. Горна Оряховица, ул. „Янко Боянов” № 14.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
І. Да бъде издаден лиценз на „КЕСТЕН-2007” ООД, със седалище и адрес на
управление: гр. София, р-н „Връбница”, ул. „Синчец” № 5, ЕИК: 110568543, представлявано
от Иво Антонов Първанов – управител, за организиране на хазартни игри с игрални автомати
за срок от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес: гр. Горна Оряховица, ул. „Янко Боянов”
№ 14.
II. Да бъдат утвърдени представените от „КЕСТЕН-2007” ООД, гр. София, за
игралната зала:
1. Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в
игрална зала;
2. Правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на
хазартни игри с игрални автомати и задължителни образци за счетоводна отчетност;
3. Изисквания за игралните зали по отношение на вида на помещенията или сградата,
минималната площ, разпределението на помещенията и необходимото техническо
оборудване за контрол.
4. Технически изисквания за системите за контрол върху хазартните игри и игралното
оборудване.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.3."КУИНС ТРЕЙД" ООД, гр. София /изх. № 000030-3945-23.04.2015/ /вх. № 0000302801-27.03.2015/
На 27.03.2015 г. с вх. № 000030-2801, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 1 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „КУИНС ТРЕЙД” ООД, гр. София, за
издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати, за срок от 10 /десет/
години в игрална зала с адрес: гр. Гоце Делчев, обл. Благоевград, ул. „Търговска” № 7.
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 „КУИНС ТРЕЙД” ООД със седалище и адрес на
управление: гр. София, р-н „Оборище”, бул. „Янко Сакъзов” № 76, ЕИК: 121407281,
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представлявано от Иван Георгиев Главински - управител, за организиране на хазартни игри
с игрални автомати за срок от 10 /десет/ години в игрална зала с адрес: гр. Гоце Делчев,
обл. Благоевград, ул. „Търговска” № 7.
II. Да бъдат утвърдени представените от „КУИНС ТРЕЙД” ООД, гр. София:
1. Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала;
2. Задължителни правила за организацията на работата и финансовия контрол при
организиране на хазартни игри с игрални автомати и задължителни образци за счетоводна
отчетност;
3. Задължителни изисквания за игралните зали по отношение на вида на помещенията
или сградата, минималната площ, разпределението на помещенията и необходимото
техническо оборудване за контрол;
4. Задължителни технически изисквания към системите за контрол върху хазартните
игри и игралното оборудване в игрална зала.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел шести. Разглеждане на писмени искания за извършване на промени в
Удостоверение за издаден лиценз:
1. Игри в игрално казино:
1.1."ХОТЕЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛ" АД, гр. София /изх. № 000030-3895-23.04.2015/ /вх. №
000030-3572-16.04.2015/
На 16.04.2015 г. с вх. № 000030-3572, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ХОТЕЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛ”
АД, гр. София, за увеличение с 6 /шест/ броя игрални автомата в игрално казино с адрес:
гр. Варна, к.к. „Златни пясъци“, х-л „Интернационал”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване 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 „ХОТЕЛ
ИНТЕРНАЦИОНАЛ” АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Слатина”,
ул. „Никола Тесла” № 3, ет. 9, Бизнес център „София 1”, ЕИК: 175072185, представлявано от
Владимир Господинов Филипов – изпълнителен директор, за увеличение с 6 /шест/ броя
игрални автомата в игрално казино с адрес: гр. Варна, к.к. „Златни пясъци“,
х-л „Интернационал”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.2."ПАША ЕНТЪРТЕЙМЪНТ" ЕАД, гр. София /изх. № 000030-3898-23.04.2015/ /вх. №
000030-3738-17.04.2015/
На 17.04.2015 г. с вх. № 000030-3738, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПАША ЕНТЪРТЕЙМЪНТ”
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ЕАД, гр. София, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата и утвърждаване на
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино с адрес:
гр. Свиленград, област Хасково, площад „14 МАРТ”, казино „CASINO PEGASUS”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване 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 „ПАША
ЕНТЪРТЕЙМЪНТ” ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Лозенец”,
ул. „Златен рог” № 22, ет. 10, ап. 26, ЕИК: 202065059, представлявано от Малинка Йорданова
Михайлова –изпълнителен директор, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в
игрално казино с адрес: гр. Свиленград, област Хасково, площад „14 МАРТ”, казино
„CASINO PEGASUS”.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ПАША ЕНТЪРТЕЙМЪНТ” ЕАД, гр. София,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.3."ЕС ВИ ЕС" АД, гр. София /изх. № 000030-3897-23.04.2015/ /вх. № 000030-377421.04.2015/
На 21.04.2015 г. с вх. № 000030-3774, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕС ВИ ЕС” АД, гр. София ,за
увеличение с 6 /шест/ броя на игралните маси в игрално казино с адрес: к.к. „Слънчев бряг Изток”, УПИ VІІ, кв. 8, „Казино Платинум“ (PLATINUM CASINO).
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване 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 „ЕС ВИ
ЕС”АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”, бул. „Цариградско
шосе”, 7-ми километър, корпус 2, ЕИК: 121109937, представлявано от Сава Стоянов Чоролеев
– изпълнителен директор и Красимир Веселинов Токушев - прокурист, за увеличение с
6 /шест/ броя на игралните маси в игрално казино с адрес: к.к. „Слънчев бряг - Изток”, УПИ
VІІ, кв. 8, „Казино Платинум“ (PLATINUM CASINO).
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
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1.4 ."МАКРА-Т" ООД, гр. София /изх. № 000030-3941-23.04.2015/ /вх. № 000030-383121.04.2015/
На 21.04.2015 г. с вх. № 000030-3831, 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
подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрално казино с адрес: гр. София,
пл. „Народно събрание” № 4.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „МАКРАТ” 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, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрално казино с адрес:
гр. София, пл. „Народно събрание” № 4.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.5 ."УИН СИТИ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-3934-23.04.2015/ /вх. № 000030-347509.04.2015/
На 09.04.2015 г. с вх. № 000030-3475, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „УИН СИТИ” ЕООД, гр. София, за
подмяна на 22 /двадесет и два/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри в игрално казино с адрес: м. „Капсиди” № 22,
землището на с. Чучулигово, община Петрич, област Благоевград, казино „EFBET”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „УИН
СИТИ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Лозенец”,
ул. „Златовръх” № 37, ЕИК: 201536889, представлявано заедно и поотделно от Митко
Цветанов Тодоров и Георги Николов Филчев - управители, за подмяна на 22 /двадесет и два/
броя игрални автомата в игрално казино с адрес: м. „Капсиди” № 22, землището на
с. Чучулигово, община Петрич, област Благоевград, казино „EFBET”.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „УИН СИТИ” ЕООД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
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Против - няма.
2. За игри с игрални автомати:
2.1."СИЙ ГЕЙМС" ООД, гр. София /изх. № 000030-3915-23.04.2015/ /вх. № 000030-373317.04.2015/
На 17.04.2015 г. с вх. № 000030-3733, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „СИЙ ГЕЙМС” ООД,
гр. София, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия
и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес:
гр. Варна, ул. „Оборище” № 13.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „СИЙ
ГЕЙМС” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Красно село”,
ж.к. „Хиподрума”, ул. „Софийски герой” № 3, вх. А, ет. 1, ап. 2, ЕИК: 121586215,
представлявано поотделно от Борислав Душков Михайлов и Светлана Ганчева Милева –
управители, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Варна,
ул. „Оборище” № 13.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „СИЙ ГЕЙМС” ООД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.2."БАИ-МИЛЕН ТОТЕВ" ЕТ, гр. Бургас /изх. № 000030-3914-23.04.2015/ /вх. № 0000303736-17.04.2015/
На 17.04.2015 г. с вх. № 000030-3736, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „БАИ-МИЛЕН ТОТЕВ”,
гр. Бургас, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Бургас,
ж.к. „Изгрев“, РУМ „Велека“ № 129.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване 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 „БАИ –
МИЛЕН ТОТЕВ” със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ж.к. „Славейков”, бл. 13,
вх. 4, ет. 7, ЕИК: 102082513, представляван от Милен Генов Тотев /физическо лице –
търговец/, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Бургас,
ж.к. „Изгрев”, РУМ „Велека” № 129.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
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Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.3."СИ-ЕЛ-ЕЛИТ - ЖЕЧО МАРИНОВ" ЕТ, гр. Бургас /изх. № 000030-3913-23.04.2015/
/вх. № 000030-3731-17.04.2015/
На 17.04.2015 г. с вх. № 000030-3731, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ET „СИ-ЕЛ-ЕЛИТ – ЖЕЧО
МАРИНОВ”, гр. Бургас, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Бургас, ж.к. „Славейков”, бл. № 125, партер.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на ET „СИЕЛ-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 подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в 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 - 4
За - 4
Против - няма.
2.4."КОМЕРС" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-3892-23.04.2015/ /вх. № 000030-375117.04.2015/
На 17.04.2015 г. с вх. № 000030-3751, 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 4 /четири/ и намаление на 1 /един/ броя игрални автомати и
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Бургас, комплекс „Изгрев“, бл. 106.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„КОМЕРС” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Севлиево, област Габрово,
ул. „Стоян Бъчваров” № 8, ЕИК: 107565156, представлявано от Цветан Ботев Макавеев управител, за подмяна на 4 /четири/ и намаление на 1 /един/ броя игрални автомати в игрална
зала с адрес: гр. Бургас, комплекс „Изгрев“ бл. 106.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КОМЕРС” ЕООД, гр. Севлиево, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
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Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.5."КОМЕРС" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-3893-23.04.2015/ /вх. № 000030-375217.04.2015/
На 17.04.2015 г. с вх. № 000030-3752, 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
увеличение с 2 /два/ и подмяна на 8 /осем/ броя игрални автомати и утвърждаване на Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с
адрес: гр. Асеновград, ул. „Цар Иван Асен II” № 9В.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване 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 увеличение с 2 /два/ и подмяна на 8 /осем/ броя игрални автомати в игрална
зала с адрес: гр. Асеновград, ул. „Цар Иван Асен II” № 9В.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КОМЕРС” ЕООД, гр. Севлиево Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.6."ЕЛИТ 8" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-3894-23.04.2015/ /вх. № 000030-375317.04.2015/
На 17.04.2015 г. с вх. № 000030-3753, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕЛИТ 8“ ЕООД, гр. Севлиево,
за подмяна на 3 /три/ и увеличение с 1 /един/ броя игрални автомати и утвърждаване на
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална
зала с адрес: гр. Варна, район „Младост“, ул. „Ана Феликсова“ № 12, вх. „2“, ет. 1, обект № 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
„ЕЛИТ 8” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Севлиево, обл. Габрово, ул. „Стоян
Бъчваров” № 8, ЕИК: 200244138, представлявано от Цветан Ботев Макавеев – управител, за
подмяна на 3 /три/ и увеличение с 1 /един/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. Варна, район „Младост“, ул. „Ана Феликсова“ № 12, вх. „2“, ет. 1, обект № 1.
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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 - 4
За - 4
Против - няма.
2.7."ЕЛИТ 8" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-3900-23.04.2015/ /вх. № 000030-375417.04.2015/
На 17.04.2015г. с вх. № 000030-3754, 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 4 /четири/ и увеличение с 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. 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 4 /четири/ и увеличение с 2 /два/ броя игрални 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 - 4
За - 4
Против - няма.
2.8."КАЗИНО ПЕРЛА" ООД, гр. София /изх. № 000030-3912-23.04.2015/ /вх. № 0000303497-14.04.2015/
На 14.04.2015 г. с вх. № 000030-3497, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО ПЕРЛА” ООД,
гр. София, за подмяна на 4 /четири/ и увеличение със 6 /шест/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр. Добрич, ул. „Независимост“ № 2, хотел „Добруджа“.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „КАЗИНО
ПЕРЛА” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Младост”, ул. „Михаил
Тенев” № 6, ет. 2, ЕИК: 175382586, представлявано от Данаил Христов Илиев – управител и
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Борислав Душков Михайлов - управител, заедно и поотделно, за подмяна на 4 /четири/ и
увеличение със 6 /шест/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Добрич,
ул. „Независимост“ № 2, хотел „Добруджа“.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.9."В ИСИЕ И" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-3904-23.04.2015/ /вх. № 000030-374017.04.2015/
На 17.04.2015 г. с вх. № 000030-3740, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „В ИСИЕ И” ЕООД, гр. София,
за увеличение с 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, район
„Красно село”, ул. „Кюстендил” № 66.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 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 „В ИСИЕ
И” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище”, ул. „Васил
Априлов” № 14, ЕИК: 130843609, представлявано от Благослав Пламенов Благоев управител, за увеличение с 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала 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 - 4
За - 4
Против - няма.
2.10."КИС - 98" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-3903-23.04.2015/ /вх. № 000030-373717.04.2015/
На 17.04.2015 г. с вх. № 000030-3737, 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 С - 98” ООД, гр. Пловдив,
за увеличение с 1 /един/ и подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Пловдив, ул. „Васил Левски” № 15.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „К и С 98” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, р-н „Северен”, ул. “Карловска”
№ 36, ЕИК: 115238108, представлявано от Стоян Пенчев Стоянов и Георги Иванов
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Букорещлиев – управители, заедно и поотделно, за увеличение с 1 /един/ и подмяна на 2
/два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ул. „Васил Левски” № 15.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.11."ЕМБО" ЕООД, гр. Своге /изх. № 000030-3901-23.04.2015/ /вх. № 000030-345508.04.2015/
На 08.04.2015 г. с вх. № 000030-3455, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕМБО” ЕООД, гр. Своге, за
подмяна на 15 /петнадесет/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. Своге, Софийска област, ул. „Александър Стамболийски” № 3.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ЕМБО”
ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Своге, ул. “Христо Смирненски” № 3,
ЕИК: 130504352, представлявано от Боян Рангелов Боянов – управител, за подмяна на
15 /петнадесет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Своге, Софийска област,
ул. „Александър Стамболийски” № 3.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЕМБО” ЕООД, гр. Своге, Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.12."ЕВРОПЕТРОЛ" ЕООД, гр. Бургас /изх. № 000030-3896-23.04.2015/ /вх. № 0000303735-17.04.2015/
На 17.04.2015 г. с вх. № 000030-3735, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕВРОПЕТРОЛ” ЕООД, гр. Бургас,
за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Бургас, ж.к. „Меден
рудник”, зона „А”, сграда № 118, ет. 2.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕВРОПЕТРОЛ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ж.к. „Славейков”,
бл. 71, вх. 8, ет. 5, ап. 13, ЕИК: 102636724, представлявано от Жечо Иванов Маринов –
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управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Бургас,
ж.к. „Меден рудник”, зона „А”, сграда № 118, ет. 2.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.13."ЕЛ.ДЖИ.ЕС.- 99" ООД, гр. Варна /изх. № 000030-3899-23.04.2015/ /вх. № 0000303585-16.04.2015/
На 16.04.2015 г. с вх. № 000030-3585, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕЛ.ДЖИ.EC. - 99” ООД,
гр. Варна , 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. Варна, район „Одесос“, ул. „Людвиг Заменхоф” № 4.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕЛ. ДЖИ. ЕС. - 99” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район „Младост”
ул. „Гео Милев” № 2, ет. 1, ЕИК: 121647166, представлявано заедно и поотделно от Борислав
Душков Михайлов и Светлана Ганчева Милева - управители, за подмяна на 6 /шест/ броя
игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Варна, район „Одесос”, ул. „Людвиг Заменхоф”
№ 4.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЕЛ.ДЖИ.EC. - 99” ООД, гр. Варна, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.14."ЕЛ.ДЖИ.ЕС.- 99" ООД, гр. Варна /изх. № 000030-3929-23.04.2015/ /вх. № 0000303732-17.04.2015/
На 17.04.2015 г. с вх. № 000030-3732, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕЛ. ДЖИ. ЕС. - 99” ООД ”,
гр. Варна, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата, увеличение с 3 /три/ броя игрални
автомати и утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Варна, р-н „Младост”, ул. „Гео Милев” № 2,
ет. 1, Битов комбинат – партер.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 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 „ЕЛ.
ДЖИ. ЕС. - 99” ООД ”, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район „Младост”
ул. „Гео Милев” № 2, ет. 1, ЕИК: 121647166, представлявано от Борислав Душков Михайлов
– управител и Светлана Ганчева Милева - управител, заедно и поотделно, за подмяна на
3 /три/ броя игрални автомата, увеличение с 3 /три/ броя игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Варна, р-н „Младост”, ул. „Гео Милев” № 2, ет. 1, Битов комбинат – партер.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЕЛ. ДЖИ. ЕС. - 99” ООД”, гр. Варна,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.15."ШАНС ГРУП ДУЛОВО" ЕООД, гр. Исперих /изх. № 000030-3920-23.04.2015/ /вх.
№ 000030-3749-17.04.2015/
На 17.04.2015 г. с вх. № 000030-3749, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ШАНС ГРУП ДУЛОВО”
ЕООД, гр. Исперих, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Дулово, област Силистра, ул. „Силистренско шосе“ № 3, УПИ I, пл. № 147 в кв. 16.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ШАНС
ГРУП ДУЛОВО” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Исперих, област Разград,
ж.к. „Васил Априлов”, № 4, вх. Б, ет. 2, ап. 6, ЕИК: 200890810, представлявано от Георги
Стоянов Захариев - управител, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с
адрес: гр. Дулово, област Силистра, ул. „Силистренско шосе” № 3, УПИ І, пл. № 147 в кв. 16.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.16."ЕЛДОРАДО-НПР-ИМПОРТ-ЕКСПОРТ-СИЕ" СД, гр. Панагюрище /изх. №
000030-3921-23.04.2015/ /вх. № 000030-3750-17.04.2015/
На 17.04.2015 г. с вх. № 000030-3750, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от СД „ЕЛДОРАДО-НПРИМПОРТ-ЕКСПОРТ-СИЕ”, гр. Панагюрище, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата и
увеличение с 2 /два/ броя на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Велинград,
област Пазарджик, ул. „Александър Стамболийски“ № 12 - бивши „Централни хали“.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
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Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
СД „ЕЛДОРАДО-НПР-ИМПОРТ-ЕКСПОРТ-СИЕ” със седалище и адрес на управление:
гр. Панагюрище, област Пазарджик, ул. „30-ти Април” № 52, ЕИК: 112050243,
представлявано от Димитър Николаев Митев – управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални
автомата и увеличение с 2 /два/ броя на игралните автомати в игрална зала с адрес:
гр. Велинград, област Пазарджик, ул. „Александър Стамболийски” № 12 – бивши „Централни
хали“.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.17."ГЕЙМЪР-2001" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-3922-23.04.2015/ /вх. № 0000303742-17.04.2015/
На 17.04.2015 г. с вх. № 000030-3742, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1, т. 3, т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ГЕЙМЪР 2001” ЕООД, гр. София за увеличение с 3 /три/ броя игрални автомата и утвърждаване на
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална
зала с адрес: гр. 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 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
„ГЕЙМЪР-2001” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Лозенец”,
ул. „Златовръх” № 37, ЕИК: 130602533, представлявано от Митко Цветанов Тодоров –
управител, за увеличение с 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София,
бул. „Гоце Делчев” № 6.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ГЕЙМЪР – 2001” ЕООД, гр. София,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.18."ГЕЙМЪР-2001" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-3923-23.04.2015/ /вх. № 0000303743-17.04.2015/
На 17.04.2015 г. с вх. № 000030-3743, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ГЕЙМЪР - 2001” ЕООД,
гр. София, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София,
район „Красно село“, ул. „Кн. Климентина“ № 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,
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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, представлявано от Митко Цветанов Тодоров –
управител, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София,
район „Красно село“, ул. „Кн. Климентина“ № 4.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.19."ПИРИН ТУРС 2002" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-3932-23.04.2015/ /вх. №
000030-3828-21.04.2015/
На 21.04.2015 г. с вх. № 000030-3828, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПИРИН ТУРС 2002” ЕООД,
гр. София, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата и увеличение с 1 /един/ брой на
игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ул. „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 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ПИРИН
ТУРС 2002” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Младост”,
бул. „Цариградско шосе”, 7-ми километър, сградата на ЗИТ, корпус ІІ, ет. 3, ЕИК: 102817258,
представлявано от Мирослав Александров Младенов – управител, за подмяна на 2 /два/ броя
игрални автомата и увеличение с 1 /един/ броя на игралните автомати в игрална зала с адрес:
гр. Пловдив, бул. „Христо Ботев“ № 150, ет. 1.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.20."ДЕЛТА ТУРС 2002" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-3931-23.04.2015/ /вх. №
000030-3829-21.04.2015/
На 21.04.2015 г. с вх. № 000030-3829, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ДЕЛТА ТУРС 2002” ЕООД,
гр. София за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата, увеличение с 1 /един/ 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. Стара Загора, бул.“Руски“№ 16.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
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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 „ДЕЛТА
ТУРС 2002” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Младост”,
бул. „Цариградско шосе” – 7-ми километър, сградата на ЗИТ, вх. 2, ет. 3, ЕИК: 102817233,
представлявано от Йонко Маринов Радков - управител, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални
автомата и увеличение с 1 /един/ броя на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Стара
Загора, бул. „Руски” № 16.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ДЕЛТА 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 - 4
За - 4
Против - няма.
2.21."ДЕЛТА ТУРС 2002" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-3948-23.04.2015/ /вх. №
000030-3830-21.04.2015/
На 21.04.2015 г. с вх. № 000030-3830, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ДЕЛТА ТУРС 2002” ЕООД,
гр. София, за подмяна на 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. Ямбол, ул. „Д-р Брънеков” № 14.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
ЕТ „ДЕЛТА ТУРС 2002” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Младост”, бул. „Цариградско шосе”, 7-ми километър, сградата на ЗИТ, корпус ІІ, ет. 3,
ЕИК: 130870702, представлявано от Анна Велкова Велева - управител, за подмяна на 2 /два/
броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Ямбол, ул. „Д-р Брънеков” № 14.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ДЕЛТА 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 - 4
За - 4
Против - няма.
2.22."ШУГЪР ГЕЙМС" ООД, гр. София /изх. № 000030-3935-23.04.2015/ /вх. № 0000303476-09.04.2015/
На 09.04.2015 г. с вх. № 000030-3476, 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 7 /седем/ броя игрални автомата, увеличение с 1 /един/ брой
игрално място на игрален автомат и утвърждаване на Игрални условия и правила за
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организиране на хазартни игри с игрални автомати 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 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 „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 7 /седем/ броя игрални автомата, увеличение с 1 /един/ брой
игрално място на игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Сливница” № 133.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ШУГЪР ГЕЙМС” ООД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.23."СИКС ГРУП - 09" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-3936-23.04.2015/ /вх. № 0000303508-15.04.2015/
На 15.04.2015 г. с вх. № 000030-3508, 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 автомата в игрална зала с адрес: гр. Свищов,
област Велико Търново, ул. „Цар Освободител” № 114 А.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 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 „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 автомата в игрална
зала с адрес: гр. Свищов, област Велико Търново, ул. „Цар Освободител” № 114 А.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.24."ОРЛИН ИВАНОВ-КОМЕРС" ЕТ, гр. Русе /изх. № 000030-3937-23.04.2015/ /вх. №
000030-3509-15.04.2015/
На 15.04.2015 г. с вх. № 000030-3509, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „ОРЛИН ИВАНОВ – КОМЕРС”,
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гр. Русе, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Бяла,
обл. Русе, ул. „Колю Фичето” № 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
ЕТ „ОРЛИН ИВАНОВ – КОМЕРС” със седалище и адрес на управление: гр. Русе,
ж.к. „Здравец”, ул. „Воден” № 11, вх. Б, ет. 4, ЕИК: 827106473, представляван от Орлин
Иванов Стефанов /физическо лице – търговец/, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. Бяла, обл. Русе, ул. „Колю Фичето” № 9.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.25."ЗАМИТА ГЕЙМ КОМЕРС" ООД, гр. Бургас /изх. № 000030-3939-23.04.2015/ /вх. №
000030-3776-21.04.2015/
На 21.04.2015 г. с вх. № 000030-3776, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЗАМИТА ГЕЙМ КОМЕРС”
ООД, гр. Бургас, за подмяна на 1 /един/, увеличение със 7 /седем/ броя игрални автомата с
10 /десет/ броя игрални места и утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране
на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. Созопол, област Бургас,
ул. „Велека” № 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
„ЗАМИТА ГЕЙМ КОМЕРС” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас,
ул. „Петко Каравелов“ № 25, ет. 2, ап. 6, ЕИК: 102904161, представлявано от Таквор Тиоп
Закарян – управител, за подмяна на 1 /един/, увеличение със 7 /седем/ броя игрални автомата
с 10 /десет/ броя игрални места в игрална зала с адрес: гр. Созопол, област Бургас,
ул. „Велека” № 2.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЗАМИТА ГЕЙМ КОМЕРС” ООД, гр. Бургас,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
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2.26."ЗАМИТА ГЕЙМ КОМЕРС" ООД, гр. Бургас /изх. № 000030-3940-23.04.2015/ /вх.
№ 000030-3777-21.04.2015/
На 21.04.2015 г. с вх. № 000030-3777 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЗАМИТА ГЕЙМ КОМЕРС” ООД,
гр. Бургас, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия
и правила за организиране на хазартни игри за игрална зала с адрес: гр. Бургас,
ул. „Оборище” № 79 А.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЗАМИТА ГЕЙМ КОМЕРС” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул.
„Петко Каравелов“ № 25, ет. 2, ап. 6, ЕИК: 102904161, представлявано от Таквор Тиоп
Закарян – управител, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Бургас, ул. „Оборище” № 79 А.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЗАМИТА ГЕЙМ КОМЕРС” ООД, гр. Бургас,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.27."ПИТ 2000" ООД, гр. София /изх. № 000030-3947-23.04.2015/ /вх. № 000030-382621.04.2015/
На 21.04.2015 г. с вх. № 000030-3826, 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 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. „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:
I. 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
3 /три/ броя игрални 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 - 4
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За - 4
Против - няма.
По раздел седми. 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."ИМПЕРИАЛ - БГ" ООД, гр. Несебър /изх. № 000030-3928-23.04.2015/ /вх. № 0000303759-20.04.2015/
На 20.04.2015 г. с вх. № 000030-3759, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ИМПЕРИАЛ БГ” ООД,
гр. Несебър, за утвърждаване на 6 /шест/ броя образци на удостоверителни знаци /турнирни
чипове/ за участие в хазартни игри на игрални маси в игрално казино с адрес: гр. Несебър,
к.к. „Слънчев бряг” – хотел „Хризантема” /по Удостоверение за издаден лиценз № 0000302336/17.03.2015 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. 9 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „ИМПЕРИАЛ БГ” ООД със седалище и адрес на
управление: гр. Несебър, к.к. „Слънчев бряг”, хотел „Хризантема”, ЕИК: 102040674,
представлявано от Пейко Димитров Янков – управител, и Йордан Димитров Йорданов –
управител, заедно и поотделно, 6 /шест/ броя образци на удостоверителни знаци /турнирни
чипове/ за участие в хазартни игри на игрални маси в игрално казино с адрес: гр. Несебър,
к.к. „Слънчев бряг” – хотел „Хризантема”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.2."ЕНТЕРТЕЙМАНТ" АД, гр. Пловдив /изх. № 000030-3938-23.04.2015/ /вх. № 0000303756-20.04.2015/
На 20.04.2015 г. с вх. № 000030-3756, в съответствие с чл. 32 във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕНТЕРТЕЙМАНТ” АД,
гр. Пловдив, за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни
игри в игрално казино и Правила за организацията на работата и финансовия контрол при
организиране на хазартни игри в игрално казино и задължителни образци за счетоводна
отчетност в игрално казино с адрес: гр. Пловдив, р-н „Централен”, ул. “Капитан Райчо”
№ 2, хотел “Тримонциум Принцес” /по Удостоверение за издаден лиценз № 0000301764/04.03.2015 г./.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
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Да бъдат утвърдени представените от „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, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино и Правила за
организацията на работата и финансовия контрол при организиране на хазартни игри в игрално
казино и задължителни образци за счетоводна отчетност за игрално казино с адрес:
гр. Пловдив, р-н „Централен”, ул. “Капитан Райчо” № 2, хотел “Тримонциум Принцес”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2. За игри с игрални автомати:
2.1."ЕЛИТ 8" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-3946-23.04.2015/ /вх. № 000030-376220.04.2015/
На 20.04.2015 г. с вх. № 000030-3762, 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
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Велико Търново, ул. „Георги Бакалов” № 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „ЕЛИТ 8” ЕООД със седалище и адрес на
управление: гр. Севлиево, обл. Габрово, ул. „Стоян Бъчваров” № 8, вх. А, ЕИК: 200244138,
представлявано от Цветан Ботев Макавеев - управител, Задължителни игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. Велико Търново, ул. „Георги Бакалов” № 1.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел осми. Докладни записки:
1.1. Докладна записка с изх. № 000030-3942 от 23.04.2015 г.
На проведеното на 17.04.2015 г. заседание по повод изложените обстоятелства в
докладна записка № 494/16.04.2015 г., Държавната комисия по хазарта (ДКХ) реши:
Отлага разглеждането на писмени искания с вх. № 000030-1723/27.02.2015 г. и вх. №
000030-1724/27.02.2015 г. от „ПАСК ЕЛЕКТРОНИК” ЕООД, гр. Пловдив, за издаване на
лицензи за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
На проведеното на 24.04.2015 г. председателя на ДКХ докладва на членовете на
комисията за постъпило писмо с вх. № 000030-3917/23.04.2015 г. от дружеството, с което са
депозирани допълнителни документи към писмените искания на „ПАСК ЕЛЕКТРОНИК”
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ЕООД. След извършена проверка и проучване на всички представени и събрани документи
ДКХ установи, че са изяснени обстоятелствата по исканията.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 от
Закона за хазарта, Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
І. Издава лиценз на „ПАСК ЕЛЕКТРОНИК” ЕООД със седалище и адрес на
управление: гр. Пловдив, р-н „Централен”, ул. „Княз Александър І” № 42, офис 20,
ЕИК: 115514720, представлявано от Иван Томов Незамов - управител, за организиране
на хазартни игри с игрални автомати за срок от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес:
гр. Асеновград, обл. Пловдив, ул. „Марица“ № 6А, ет. 1.
ІІ. Издава лиценз на „ПАСК ЕЛЕКТРОНИК” ЕООД със седалище и адрес на
управление: гр. Пловдив, р-н „Централен”, ул. „Княз Александър І” № 42, офис 20,
ЕИК: 115514720, представлявано от Иван Томов Незамов - управител, за организиране
на хазартни игри с игрални автомати за срок от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес:
гр. Лъки, обл. Пловдив, ул. „Възраждане“ № 17.
IІI. Утвърждава представените от „ПАСК ЕЛЕКТРОНИК” ЕООД, гр. Пловдив,
за горепосочените игрални зали:
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.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел девети. Разни.
Председател на ДКХ:
/Огнемир Митев/
Секретар-протоколчик:
/Виолета Христова/

