РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВОНАФИНАНСИТЕ
ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА
ПРОТОКОЛ
№ 000030-15483
Гр. София,10.12.2018 г.
Днес, 07 декември 2018 г. се проведе заседание на Държавната комисия по хазарта,
на което присъстваха:
Председател на Държавната комисия по хазарта
1. Мария Филипова.
Членове на Държавната комисия по хазарта
2. Явор Колев;
3. Васил Панов;
4. Евгени Стоянов.
5. Николай Райчев
На заседанието присъства г-жа Теодора Цингилева – с.д. директор на дирекция
„ЛКД” в Държавната комисия по хазарта (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 (предложение с
изх. № 2098 от 06.12.2018 г.)

Раздел втори. Разглеждане на заявления за утвърждаване на типове, версии и
модификации на игрално и комуникационно оборудване, които могат да се
експлоатират в страната.
1. „КАЗИНО ТЕХНОЛОГИИ“ АД, гр. София (предложение с изх. № 000030-15179 от
05.12.2018 г. по искане с вх. № 000030-14981 от 03.12.2018 г.)
2. „ЕГТ ИНТЕРАКТИВ“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-15182 от
05.12.2018 г. по искане с вх. № 000030-15044 от 04.12.2018 г.)
3. „АЛФАСТРИЙТ ТРЕЙД БГ“ ЕООД, гр. Самоков (предложение с изх. № 000030-15325 от
06.12.2018 г. по искане с вх. № 000030-15227 от 05.12.2018 г.)
4. „НОВО ИНВЕСТМЪНТ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 00003015312 от 06.12.2018 г. по искане с вх. № 000030-15270 от 05.12.2018 г.)
Раздел трети. Разглеждане на предложения за прилагане на принудителна
административна мярка по чл. 86, ал. 1, т. 9 от Закона за хазарта:
1. За игри с игрални автомати:
1.1. „ГАРАНТ ГРУП“ ЕООД, гр. Раднево (предложение с изх. № 000030-15336 от
06.12.2018 г.) за игрална зала с адрес: гр. Раднево, област Стара Загора, ул. „Георги
Димитров“, № 7.
1.2. „ФОКС-1“ ООД, гр. Бургас (предложение с изх. № П-757 от 06.12.2018 г.) за игрална
зала с адрес: гр. Бургас, ж.к. „Братя Миладинови“, бл. 38 партер.

1.3. „КРИСИ“ ЕООД, гр. Сливен (предложение с изх. № П-767 от 06.12.2018 г.) за игрална
зала с адрес: гр. Бургас, ж.к. „Зорница“ подлез „Янко Андонов“ № 5, 6 и 6‘.
1.4. „ЕМБО“ ЕООД, гр. Своге (предложение с изх. № П-803 от 06.12.2018 г.) за игрална зала
с адрес: гр. Своге, ул. „Александър Стамболийски“ № 3.
Раздел четвърти. Разглеждане на предложения за прилагане на принудителна
административна мярка по чл. 86, ал. 1, т. 2 и т. 9 от Закона за хазарта:
1. За игри с игрални автомати:
1.1. „МАРЛИН-7“ ЕООД, гр. Ямбол (предложение с изх. № П-792 от 06.12.2018 г.) за
игрална зала с адрес: гр. Ямбол, ул. „Жорж Папазов“ № 9, ет. -1.
Раздел пети. Разглеждане на искане за промяна в обстоятелствата, вписани в
Търговския регистър:
1. За игри в игрално казино:
1.1. „ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД“ ЕАД, гр. Свиленград (предложение с изх. № 000030-15304
от 06.12.2018 г. по искане с вх. № 000030-15162 от 05.12.2018 г.)
2. За игри с игрални автомати:
2.1. „БЛИЦ ТРЕЙД КЪМПАНИ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-15319 от
06.12.2018 г. по искане с вх. № 000030-5585 от 08.05.2018 г.)
Раздел шести. Разглеждане на исканe за промени в обстоятелствата, вписани в
издадени лицензи:
1. За игри с игрални автомати:
1.1. „БЛИЦ ТРЕЙД КЪМПАНИ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-15318 от
06.12.2018 г. по искане с вх. № 000030-5584 от 08.05.2018 г.)
1.2. „БЛИЦ ТРЕЙД КЪМПАНИ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-15320 от
06.12.2018 г. по искане с вх. № 000030-6313 от 25.05.2018 г.)
Раздел седми. Разглеждане на 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. „МЕТАЛ - 2006" ЕООД, гр. Пловдив (предложение с изх. № 000030-15175 от 05.12.2018
г. по искане с вх. № 000030-14201 от 14.11.2018 г.)
1.2. „БАРГЕЙМ“ АД, гр. София (предложение с изх. № 000030-15326 от 06.12.2018 г. по
искане с вх. № 000030-15173 от 06.11.2018 г.)
Раздел осми. Разглеждане на искания за издаване на лицензи за нови обекти:
1. За игри с игрални автомати:
1.1. „ПЕГНО“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-15348 от 06.12.2018 г. по
искане с вх. № 000030-10544 от 10.09.2018 г.)
1.2. „ВИЛОКС ГРУП” ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-15341 от 06.12.2018
г. по искане с вх. № 000030-11707 от 27.09.2018 г.)
1.3. „БИ ГЕЙМИНГ ГРУП” ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-15342 от
06.12.2018 г. по искане с вх. № 000030-13358 от 29.10.2018 г.)
Раздел девети. Разглеждане на искания за извършване на промени в Удостоверение за
издаден лиценз:
1. За игри в игрално казино:
1.1. „ХОТЕЛ ПЕРУН-БАНСКО“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-15192 от
05.12.2018 г. по искане с вх. № 000030-14278 от 19.11.2018 г.)
1.2. „ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД“ ЕАД, гр. Свиленград (предложение с изх. № 000030-15278
от 06.12.2018 г. по искане с вх. № 000030-15092 от 04.12.2018 г.)
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2. За игри с игрални автомати:
2.1. „КАЗИНО ГЕЙМ МОНТЕСИТО“ ЕООД, гр. Царево (предложение с изх. № 00003015217 от 05.12.2018 г. по искане с вх. № 000030-14488 от 26.11.2018 г.)
2.2. „ГЛОБО-ФУТБОЛ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-15216 от 05.12.2018
г. по искане с вх. № 000030-14534 от 27.11.2018 г.)
2.3. „ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН“ АД, гр. София (предложение с изх. № 000030-15219 от
05.12.2018 г. по искане с вх. № 000030-14569 от 28.11.2018 г.)
2.4. „БОНЕВ ГЕЙМ“ ООД, гр. Банкя (предложение с изх. № 000030-15176 от 05.12.2018 г.
по искане с вх. № 000030-14698 от 29.11.2018 г.)
2.5. „БОНЕВ ГЕЙМ“ ООД, гр. Банкя (предложение с изх. № 000030-15174 от 05.12.2018 г.
по искане с вх. № 000030-14699 от 29.11.2018 г.)
2.6. „СИМПЛИ ПЪРФЕКТ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-15206 от
05.12.2018 г. по искане с вх. № 000030-14923 от 30.11.2018 г.)
2.7. „СИМПЛИ ПЪРФЕКТ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-15204 от
05.12.2018 г. по искане с вх. № 000030-14924-30.11.2018 г.)
2.8. „СИМПЛИ ПЪРФЕКТ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-15188 от
05.12.2018 г. по искане с вх. № 000030-14925 от 30.11.2018 г.)
2.9. „СИМПЛИ ПЪРФЕКТ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-15190 от
05.12.2018 г. по искане с вх. № 000030-14926 от 30.11.2018 г.)
2.10. „ЕМИЛИ ГЕЙМС“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-15207 от
05.12.2018 г. по искане с вх. № 000030-14950 от 30.11.2018 г.)
2.11. „ЕМИЛИ ГЕЙМС“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-15354 от
06.12.2018 г. по искане с вх. № 000030-15067 от 04.12.2018 г.)
2.12. „ЕМИЛИ ГЕЙМС“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-15353 от
06.12.2018 г. по искане с вх. № 000030-15068 от 04.12.2018 г.)
2.13. „ЛАВА 2010“ ООД, гр. Попово (предложение с изх. № 000030-15215 от 05.12.2018 г.
по искане с вх. № 000030-14960 от 03.12.2018 г.)
2.14. „Е.Г.-ДИМИТРОВГРАД“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-15250 от
05.12.2018 г. по искане с вх. № 000030-14969 от 03.12.2018 г.)
2.15. „Е.Г.-ДИМИТРОВГРАД“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-15248 от
05.12.2018 г. по искане с вх. № 000030-14970 от 03.12.2018 г.)
2.16. „Е.Г.-ДИМИТРОВГРАД“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-15235 от
05.12.2018 г. по искане с вх. № 000030-14972 от 03.12.2018 г.)
2.17. „Е.Г.-КЪРДЖАЛИ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-15268 от
05.12.2018 г. по искане с вх. № 000030-14971 от 03.12.2018 г.)
2.18. „ХАСКОВО-М“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-15269 от 05.12.2018 г.
по искане с вх. № 000030-14973 от 03.12.2018 г.)
2.19. „БЛЕК ЛЕЙБЪЛ КАЗИНО“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-15265 от
05.12.2018 г. по искане с вх. № 000030-14974 от 03.12.2018 г.)
2.20. „ВИ 11“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-15178 от 05.12.2018 г. по
искане с вх. № 000030-14976 от 03.12.2018 г.)
2.21. „МАКАО“ ООД, гр. Пловдив (предложение с изх. № 000030-15180 от 05.12.2018 г. по
искане с вх. № 000030-14978 от 03.12.2018 г.)
2.22. „МАКАО 2“ ООД, гр. Пловдив (предложение с изх. № 000030-15277 от 06.12.2018 г.
по искане с вх. № 000030-14980 от 03.12.2018 г.)
2.23. „ФЕНИКС-2004“ ЕООД, гр. Сливен (предложение с изх. № 000030-15186 от
05.12.2018 г. по искане с вх. № 000030-15013 от 04.12.2018 г.)
2.24. „Д и Д“ ООД, гр. Враца (предложение с изх. № 000030-15185 от 05.12.2018 г. по
искане с вх. № 000030-15040 от 04.12.2018 г.)
2.25. „ТОТАЛ ПАРТНЪРС“ ООД, гр. Враца (предложение с изх. № 000030-15266 от
05.12.2018 г. по искане с вх. № 000030-15053 от 04.12.2018 г.)
2.26. „ТОТАЛ ПАРТНЪРС“ ООД, гр. Враца (предложение с изх. № 000030-15221 от
05.12.2018 г. по искане с вх. № 000030-15066 от 04.12.2018 г.)
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2.27. „УЪРЛД ГЕЙМ“ ООД, гр. Кърджали (предложение с изх. № 000030-15276 от
06.12.2018 г. по искане с вх. № 000030-15054 от 04.12.2018 г.)
2.28. „УЪРЛД ГЕЙМ“ ООД, гр. Кърджали (предложение с изх. № 000030-15313 от
06.12.2018 г. по искане с вх. № 000030-15055 от 04.12.2018 г.)
2.29. „УЪРЛД ГЕЙМ“ ООД, гр. Кърджали (предложение с изх. № 000030-15310 от
06.12.2018 г. по искане с вх. № 000030-15056 от 04.12.2018 г.)
2.30. „УЪРЛД ГЕЙМ“ ООД, гр. Кърджали (предложение с изх. № 000030-15305 от
06.12.2018 г. по искане с вх. № 000030-15057 от 04.12.2018 г.)
2.31. „УЪРЛД ГЕЙМ“ ООД, гр. Кърджали (предложение с изх. № 000030-15306 от
06.12.2018 г. по искане с вх. № 000030-15058 от 04.12.2018 г.)
2.32. „РАШЕВ-85“ ЕООД, гр. Попово (предложение с изх. № 000030-15279 от 06.12.2018 г.
по искане с вх. № 000030-15130 от 04.12.2018 г.)
2.33. „АНДИВА“ ЕООД, гр. Горна Оряховица (предложение с изх. № 000030-15189 от
05.12.2018 г. по искане с вх. № 000030-15131 от 04.12.2018 г.)
2.34. „КАЗИНО БУДА“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-15311 от
06.12.2018 г. по искане с вх. № 000030-15191 от 05.12.2018 г.)
2.35. „МЕДЖИК КАН“ ЕООД, гр. Нова Загора (предложение с изх. № 000030-15332 от
06.12.2018 г. по искане с вх. № 000030-15220 от 05.12.2018 г.)
2.36. „КАЗИНО ЛАРЖ“ ЕООД, гр. Самоков (предложение с изх. № 000030-15328 от
06.12.2018 г. по искане с вх. № 000030-15222 от 05.12.2018 г.)
2.37. „РАДКА МОСКОВА“ ЕООД, гр. Самоков (предложение с изх. № 000030-15329 от
06.12.2018 г. по искане с вх. № 000030-15223 от 05.12.2018 г.)
2.38. „РАДКА МОСКОВА“ ЕООД, гр. Самоков (предложение с изх. № 000030-15345 от
06.12.2018 г. по искане с вх. № 000030-15224 от 05.12.2018 г.)
2.39. „БЛИЦ ТРЕЙД КЪМПАНИ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-15352 от
06.12.2018 г. по искане с вх. № 000030-15229 от 05.12.2018 г.)
2.40. „КАЛИМАН“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-15331 от 06.12.2018 г. по
искане с вх. № 000030-15233 от 05.12.2018 г.)
2.41. „ДЕЛТА ТУРС 2002“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-15350 от
06.12.2018 г. по искане с вх. № 000030-15249 от 05.12.2018 г.)
2.42. „ДЕЛТА ТУРС 2002“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-15349 от
06.12.2018 г. по искане с вх. № 000030-15267 от 05.12.2018 г.)
2.43. ЕТ „ЮЛИАН ПАСКОВ“, с. Рилци (предложение с изх. № 000030-15330 от 06.12.2018
г. по искане с вх. № 000030-15301 от 06.12.2018 г.)
2.44. „ИНФОФЕСТ“ ЕООД, гр. Пазарджик (предложение с изх. № 000030-15344 от
06.12.2018 г. по искане с вх. № 000030-15300 от 06.12.2018 г.)
2.45. „ИНФОФЕСТ“ ЕООД, гр. Пазарджик (предложение с изх. № 000030-15343 от
06.12.2018 г. по искане с вх. № 000030-15302 от 06.12.2018 г.)
3. За игри в игрално казино (онлайн):
3.1. „ЕВРОФУТБОЛ ЛИМИТЕД (EUROFOOTBALL LIMITED)“ LTD, Република Малта
(предложение с изх.№ 000030-15307 от 06.12.2018 г. по искане с вх. № 000030-15090 от
14.12.2018 г.)
3.2. „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ“ АД, гр. София (предложение с изх. № 000030-15181 от
05.12.2018 г. по искане с вх. № 000030-15129 от 04.12.2018 г.)
4. За тото и лото игри:
4.1. „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР“ ДП, гр. София (предложение с изх. №
000030-15184 от 05.12.2018 г. по искане с вх. № 000030-14957 от 03.12.2018 г.)
4.2. „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР“ ДП, гр. София (предложение с изх. №
000030-15214 от 05.12.2018 г. по искане с вх. № 000030-14959 от 03.12.2018 г.)
4.3. „ЕВРОБЕТ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-15334 от 06.12.2018 г. по
искане с вх. № 000030-15272 от 05.12.2018 г.)
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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 (предложение с изх. №
000030-15183 от 05.12.2018 г. по искане с вх. № 000030-14956 от 03.12.2018 г.)
5.2. „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР“ ДП, гр. София (предложение с изх. №
000030-15213 от 05.12.2018 г. по искане с вх. № 000030-14958 от 03.12.2018 г.)
5.3. „ЕВРОБЕТ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-15335 от 06.12.2018 г. по
искане с вх. № 000030-15273 от 05.12.2018 г.)
6. За залагания върху случайни събития и със залагания, свързани с познаване на
факти:
6.1. „ЕВРОБЕТ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-15333 от 06.12.2018 г. по
искане с вх. № 000030-15274 от 05.12.2018 г.)
Раздел десети. Разглеждане на искания за утвърждаване на представени от
организаторите на хазартни игри правила по чл. 22, ал. 1, т. 11 и удостоверителни
знаци по чл. 22, ал. 1, т. 9 от Закона за хазарта:
1. За игри в игрално казино:
1.1. „ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД“ ЕАД, гр. Свиленград (предложение с изх. № 000030-15327
от 06.12.2018 г. по искане с вх. № 000030-15161 от 05.12.2018 г.)
2. За игри с игрални автомати:
2.1. „ТЕМАКС КЛУБ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-15177 от 05.12.2018 г.
по искане с вх. № 000030-14710 от 29.11.2018 г.)
2.2. „НАВИ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-15205 от 05.12.2018 г. по
искане с вх. № 000030-14929 от 30.11.2018 г.)
2.3. „НАВИ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-15193 от 05.12.2018 г. по
искане с вх. № 000030-14932 от 30.11.2018 г.)
2.4. „КУИНС ТРЕЙД“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-15209 от 05.12.2018 г.
по искане с вх. № 000030-14930 от 30.11.2018 г.)
2.5. „ГОЧЕВ – СТАР“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-15208 от 05.12.2018 г.
по искане с вх. № 000030-14931 от 30.11.2018 г.)
3. За моментна лотарийна игра:
3.1. „НЮ ГЕЙМС“ АД, гр. София (предложение с изх. № 000030-15309 от 06.12.2018 г. по
искане с вх. № 000030-15126 от 04.12.2018 г.)
Раздел единадесети. 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
(предложение с изх. № 2098 от 06.12.2018 г.)
С оглед компетентността си за определяне на интернет страници, чрез които се
организират хазартни игри от лица, които не са получи лиценз по Закона за хазарта (ЗХ),
ДКХ осъществява текущо проучване на интернет страници и техни поддомейни, чрез които
се организират хазартни игри и са достъпни от територията на Република България.
Извърши се проверка на следните интернет страници:
https://www.bitstarz11.com/
https://1xslot.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.
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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.).
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 Държавната комисия по хазарта.
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 online 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 хазарта. Високата степен на обществена опасност е отчетена от българския
законодател, който е предвидил и криминализиране на деянието (организирането на
хазартни игри без съответното разрешение) като престъпление по смисъла на Наказателния
кодекс.
Посочените интернет страници не отговарят на изискванията, съдържащи се в Закона
за хазарта и на подзаконовите актове по неговото прилагане.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 22, ал. 1, т. 14 от Закона за хазарта,
Държавната комисия по хазарта.
РЕШИ:
І. Допълва списъка на интернет страниците, чрез които се организират хазартни
игри от лица, които не са получили лиценз по Закона за хазарта.
IІ. Определя следните интернет страници, чрез които се организират хазартни
игри от лица, които не са получили лиценз по Закона за хазарта:
https://www.bitstarz11.com/
https://1xslot.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 2 /две/ 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.
6

V. На основание чл. 87 от Закона за хазарта решението подлежи на незабавно
изпълнение независимо дали е обжалвано. Обжалването му не спира изпълнението.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
По раздел втори. Разглеждане на заявления за утвърждаване на типове, версии и
модификации на игрално оборудване, които могат да се експлоатират в страната:
1. „КАЗИНО ТЕХНОЛОГИИ“ АД, гр. София (предложение с изх. № 000030-15179 от
05.12.2018 г. по искане с вх. № 000030-14981 от 03.12.2018 г.)
На 03.12.2018 г. с вх. № 000030-14981 е подадено писмено заявление от „КАЗИНО
ТЕХНОЛОГИИ” АД 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 за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършеното проучване в законоустановения срок на подадените документи се
установи, че същите не отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 8 от
Закона за хазарта, Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Утвърждава представената от „КАЗИНО ТЕХНОЛОГИИ” АД със седалище и
адрес на управление: област София, гр. София, ул. „Кукуш” № 7, ЕИК: 130134141,
представлявано заедно от Иван Маринов Цанкарски и Елена Стоянова Шатерова,
версия на игрален софтуер на комуникационно оборудване, както следва:
1. ВЕРСИЯ НА ИГРАЛЕН СОФТУЕР НА КОМУНИКАЦИОННО ОБОРУДВАНЕ
ЗА ОНЛАЙН ЗАЛАГАНИЯ:
№ по
ред

Наименование

Elephant RGS (Remote Game Server)

1.

Тип

GS 4.6

Протокол от изпитване №

КС-052 от 03.12.2018 г.
„КАЗИНО ТЕХНОЛОГИИ” АД/
№ 000030-6132/18.05.2018 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване
„КАЗИНО ТЕХНОЛОГИИ” АД/
№ 000030-6132/18.05.2018 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване

Производител
Заявител
Производствен (сериен)
номер

1401-201

Година на производство

2017 г.

Онлайн залагания:

00109 - Игри с игрални автомати:
1 40 Diamond Treasures;
2 40 Mega Slot;
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3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

50 Shining Jewels;
50 Treasures;
Bombay Gems;
Crazy Caterpillar;
Fruits of Desire;
Magic Hammer;
Nanook the White Ghost;
Scarab Stone;
Wet And Juisy;
20 Star Party;
40 Shining Jewels;
40 Treasures;
African Magic;
Alaska Wild;
American Gigolo;
Australian Magic;
Aztec Express;
Banana Party;
Bavarian Forest;
Beetle Star;
Brilliants Hot;
Bye Bye Spy Guy;
Columbus Treasure;
Combat Romance;
Dancing Dragons;
Desert Tales;
Disco Babylon;
Duck of Luck;
Duck of Luck Returns;
English Rose;
Forest Nymph;
Fortune Fish;
Full of Luck;
Fusion Fruit Beat;
Gaelic Warrior;
Golden Acorn;
Golden Flower of Life;
Groovy Automat;
Horse Race;
Island Vacation;
Jade Heaven;
Jaguar Warrior;
Jolly Beluga Whales;
Lucky 3 Penguins;
Lucky Clover;
Lucky Dollar;
Magician Dreaming;
Mighty Kraken;
Mighty Rex;
Milady X 2;
Misty Forest;
Mountain Song Quechua;
Mystic Wreck;
Navy Girl;
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57 Nordic Song;
58 Penguin Party;
59 Power of Ankh;
60 Pot’o Luck;
61 Purple Fruits;
62 Purple Hot 2;
63 Pyramid of Gold;
64 Sapphire Lagoon;
65 Shining Treasures;
66 The Great Cabaret;
67 Tibetan Song;
68 Treasure Hill;
69 Treasure Kingdom;
70 Tropic Dancer;
71 Viking’s Fun;
72 Virtual Roulette (Quatro Roulette);
73 Wild Clover;
74 Wild Hills;
75 Bingo Best;
76 Bingo Fast;
77 Brilliants of Fire;
78 Great Queen Bee;
79 Carats Whisper;
80 Coffee Magic;
81 Three Nymphs;
82 Mystic Moon;
83 Tesla Power;
84 Black Pharaoh;
85 Amazons Spear;
86 Jester Bingo;
87 Bingo King’s Tomb Riches;
88 Devil’s Fruits;
89 Hell’s Seven;
90 Ocean Legends;
91 The Temple of Astarta;
92 Urban Lady;
93 Urban Lady Love Story;
94 90 Balls Bingo 4 Cards;
95 90 Balls Bingo 6 Cards;
96 Caribbean Adventure;
97 Chilly Baby;
98 Big Joker;
99 Fluftails;
100Goblin’s Gold;
101Golden Amulet;
102HOT 7s x2;
103Norse Queen;
104Ramesses The Great;
105Silver Creek Giant;
106Wizard Blizzards;
107Chilli Fruits;
108Fruity Hot;
109Golden Hand;
110Monkey Sevens;
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111Pick the Pig;
112Royal Jewels;
113Celestial Ruler;
114Clover Party;
115Colibri Wild;
116Double Hot Habanero;
117Egg and Rooster;
118Fire Dozen;
119Full of Treasures;
120Groovy Powers;
121Halloween Fruits;
122Moon Lord;
123Smiley X Wild;
124Space Fruits;
125The Power Of Ramesses;
126The Red Temple.
Игралният софтуер е предназначен за
предоставяне на достъп до осъществяване на
хазартни игри (виртуални игрални втомати)
през централна компютърна система на
организатор на хазартни игри, организирани
онлайн.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2. „ЕГТ ИНТЕРАКТИВ“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-15182 от
05.12.2018 г. по искане с вх. № 000030-15044 от 04.12.2018 г.)
На 04.12.2018 г. с вх. № 000030-15044 е подадено писмено заявление от „ЕГТ
ИНТЕРАКТИВ” ЕООД 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 за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършеното проучване в законоустановения срок на подадените документи се
установи, че същите не отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 8 от
Закона за хазарта, Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Утвърждава представената от „ЕГТ ИНТЕРАКТИВ” ЕООД със седалище и
адрес на управление: област София, община “Столична”, гр. София 1784, район
Младост, бул. „Цариградско шосе” № 159, ет. 10, ЕИК: 203773449, представлявано от
Тодор Симеонов Захариев - управител, версия на игрален софтуер на комуникационно
оборудване за онлайн залагания, както следва:
1. ВЕРСИЯ НА ИГРАЛЕН СОФТУЕР НА КОМУНИКАЦИОННО ОБОРУДВАНЕ
ЗА ОНЛАЙН ЗАЛАГАНИЯ:
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№ по
ред

Наименование

EGT Multigame Server v.3.5.1

Протокол от изпитване №

КС-053 от 04.12.2018 г.
„ЕГТ ИНТЕРАКТИВ” ЕООД/
№ 000030-8645/05.07.2018 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване
„ЕГТ ИНТЕРАКТИВ” ЕООД/
№ 000030-8645/05.07.2018 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване

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

1501-3.2

Година на производство

2018 г.

Онлайн залагания:

00109 - Игри с игрални автомати:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

BURNING HOT;
5 DAZZLING HOT;
ULTIMATE HOT;
ZODIAC WHEEL;
FRUITS KINGDOM;
ROYAL SECRETS;
GRACE OF CLEOPATRA;
VERSAILLES GOLD;
OLYMPUS GLORY;
FORTUNE SPELLS;
EXTRA STARS;
AMAZING AMAZONIA;
SHINING CROWN;
DICE & ROLL;
MAJESTIC FOREST;
RISE OF RA;
WITCHES’ CHARM;
THE EXPLORERS;
OCEAN RUSH;
AGE OF TROY;
20 SUPER HOT;
CIRCUS BRILLIANT;
GAME OF LUCK;
BOOK OF MAGIC;
HALLOWEEN;
IMPERIAL WARS;
FOREST BAND;
KANGAROO LAND;
DRAGON REELS;
GREAT ADVENTURE;
RAINBOW QUEEN;
40 SUPER HOT;
FLAMING HOT;
EGYPT SKY;
BLUE HEART;
SUPREME HOT;
11

37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.

VENEZIA D’ORO;
LUCKY HOT;
KASHMIR GOLD;
20 DIAMONDS;
DARK QUEEN;
CASINO MANIA;
SUMMER BLISS;
PENGUIN STYLE;
SECRETS OF ALCHEMY;
OIL COMPANY II;
100 CATS;
THE WHITE WOLF;
GREAT EMPIRE;
HOT & CASH;
ACTION MONEY;
INCA GOLD II;
LUCKY & WILD;
AMAZONS’ BATTLE;
More LUCKY & WILD;
EXTREMELY HOT;
FOREST TALE;
CATS ROYAL;
GOLD DUST;
THE SECRETS OF LONDON;
FROG STORY;
GENIUS OF LEONARDO;
More DICE & ROLL;
50 HORSES;
2 DRAGONS;
THE GREAT EGYPT;
LUCKY BUZZ;
SAVANNA’S LIFE;
RETRO STYLE;
ALOHA Party;
Mini BURNING HOT;
Mini SUPREME HOT;
Mini ULTIMATE HOT;
THE STORY OF ALEXANDER;
SUPER 20;
SPANISH PASSION;
RICH WORLD;
MAYAN SPIRIT;
FAST MONEY;
AZTEC GLORY;
JUNGLE ADVENTURE;
DRAGON REBORN;
LEGENDARY ROME;
QUEEN OF RIO;
ROUTE OF MEXICO;
WONDER TREE;
CARAMEL HOT;
MAGELLAN;
THUMBELINA’S DREAM;
BURNING DICE;
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91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.

NEON DICE;
5 HOT DICE;
THE BIG JOURNEY;
CORAL ISLAND;
ROYAL GARDENS;
ROLLING DICE;
DRAGON SPIRIT;
EXTRA JOKER;
DICE OF RA;
LIKE A DIAMOND;
20 SUPER DICE;
ICE DICE;
DICE OF MAGIC;
30 SPICY FRUITS;
CARAMEL DICE;
RAINBOW DICE;
AMAZONS’STORY;
More LIKE A DIAMOND;
FLAMING DICE;
40 SUPER DICE;
100 SUPER HOT;
100 DICE;
SUPREME DICE;
5 BURNING HEART;
10 BURNING HEART;
ALMIGHTY RAMSES II;
DICE HIGH;
CRAZY BUGS II;
20 BURNING HOT;
SWEET CHEESE;
WONDERHEART;
40 BURNING HOT;
BRAVE CAT;
100 BURNING HOT;
40 LUCKY KING;
40 MEGA CLOVER;
20 DAZZLING HOT;
81 WINS;
40 HOT & CASH;
40 ULTRA RESPIN;
DRAGON HOT;
JACKS OR BETTER;
4 OF A KIND BONUS POKER;
JOKER POKER;
CASINO BATTLE;
LUCKY CIRCLE;
EUROPEAN ROULETTE;
KENO UNIVERSE;
5 GREAT STAR;
5 JUGGLE FRUITS;
20 BURNING DICE;
20 HOT BLAST;
20 JOKER REELS;
27 WINS;
13

145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.

30 SPICY DICE;
40 BURNING DICE;
100 SUPER DICE;
BONUS DICE;
GREAT 27;
IMPERIAL DICE;
VIRTUAL ROULETTE.

Игралният софтуер на сървър EGT Multigame
Server v.3.5.1 е предназначен за предоставяне на
достъп до осъществяване на хазартни игри през
централна компютърна система на организатор
на хазартни игри, организирани онлайн.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
3. „АЛФАСТРИЙТ ТРЕЙД БГ“ ЕООД, гр. Самоков (предложение с изх. № 00003015325 от 06.12.2018 г. по искане с вх. № 000030-15227 от 05.12.2018 г.)
На 05.15.2018 г. с вх. № 000030-15227 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 за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършеното проучване в законоустановения срок на подадените документи се
установи, че същите не 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 „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, както следва:
1. ИГРАЛЕН АВТОМАТ:
№ по
ред Наименование
1.

USWITCH 24 GAME PACK RED

Тип

IGT

Протокол от изпитване №

ИА-2749 от 05.12.2018 г.
International Gaming Technology, Europe B.V. (АЙ
ДЖИ ТИ ЕМЕА Б.В./IGT EMEA B.V.) № 00003014625/19.12.2017 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване

Производител / номер на
удостоверение
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Заявител / номер на
удостоверение

„АЛФАСТРИЙТ ТРЕЙД БГ ” ЕООД/
№ И-1742/30.07.2013 г. за внос, разпространение и
сервиз на игрално оборудване

Производствен (сериен)
номер

2223014 /model № 96499817

Година на производство

2015 г.
Видео слот:
1. HAO YUN FA;
2. SCARAB;
3. DRAGONSPHERE;
4. SOLAR DISC;
5. ICY Wilds;
6. It’s Magic: LILY;
7. It’s Magic: AMBER;
8. It’s Magic: RUBY;
9. Jungle Riches;
10. Mystery Fruits;
11. Brilliant Stars;
12. Golden Egypt;
13. Mystical Mermaid;
14. I Love Fruits;
15. Brilliant Fruits;
16. King of Macedonia;
17. Temple of Fire;
18. Guardian of the Rose;
19. Mistress of Egypt;
20. Cleopatra;
21. Crystal Riches;
22. Ocean Magic;
23. Wild Blossom;

Вид на играта

24. Samurai Dynasty.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
4. „НОВО ИНВЕСТМЪНТ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. №
000030-15312 от 06.12.2018 г. по искане с вх. № 000030-15270 от 05.12.2018 г.)
На 05.12.2018 г. с вх. № 000030-15270 е подадено писмено заявление от „Ново
Инвестмънт България” ЕООД за утвърждаване на модификации на игрално оборудване по
чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта (ЗХ), в съответствие с чл. 13 от Наредбата за реда и
начина за включване на лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта, за
изискванията за изпитване на игрално оборудване и игрален софтуер и за реда за
извършване на проверки (Наредбата).
В изпълнение на задълженията по чл. 14, ал. 1 от Наредбата и във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 8 от ЗХ се разгледа заявлението и се извърши проучване на приложените към него
документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършеното проучване в законоустановения срок на подадените документи се
установи, че същите не отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 8 от
Закона за хазарта, Държавната комисия по хазарта
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РЕШИ:
Утвърждава представената от „Ново Инвестмънт България” ЕООД със
седалище и адрес на управление: гр. София, район „Овча купел“, бул. „Цар Борис“ III
№ 136, ЕИК: 175309766, представлявано заедно от Милош Пеич и Сашо Белевски управители и от прокуристите Живко Ковачевич и Илиас Басиурис, като всеки
прокурист представлява дружеството заедно с един управител, 1 /един/ брой
модификация на игрално оборудване, както следва:
1. МОДИФИКАЦИЯ НА ИГРАЛЕН АВТОМАТ:
№ по
ред

Наименование

IMPERA LINE HD EDITION 6

1.

Тип

NOVOMATIC

Протокол от изпитване №

ИА-2697.2 от 05.12.2018 г.
Austrian Gaming Industries GmbH /„Новоматик
Гейминг Индъстрис” ГмбХ (Novomatic Gaming
Industries GmbH)
№ 000030-12325 от 10.11.2016 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално
оборудване/
„Ново Инвестмънт България” ЕООД /
№ 000030-8860 от 31.07.2017 г. за внос,
разпространение и сервиз на игрално
оборудване

Производител / номер на
удостоверение

Заявител / номер на
удостоверение
Производствен (сериен)
номер

742718

Година на производство

2017 г.

Вид на играта

Видео слот:
1. ALWAYS GEMS;
2. AMAZON’S DIAMONDS;
3. BLAZING FRUITS pro 20;
4. BLAZING FRUITS pro 40;
5. BLUE MOON;
6. BOOK OF HERA;
7. BOOK OF RA;
8. BOOK OF RA deluxe;
9. BOOK OF RA deluxe 6;
10. BURNING SKY;
11. GOLD SPELL;
12. DIAMOND WHEEL;
13. DOLPHIN’S PEARL DELUXE;
14. FAUST;
15. FLAMING FORTIES;
16. FRUIT BLAST;
17. FRUIT CUBES;
18. FRUIT POTS;
19. FRUIT SENSATION;
16

20. FRUITS’n ROYALS;
21. GLAMOUR STAR;
22. GLAMOUR WORLD;
23. GLEAMING DOUBLES;
24. GOLDEN ARK;
25. GOLDEN ARK II;
26. GOLDEN EMPIRE;
27. GOLDEN FORTUNE;
28. GOLDEN HORUS;
29. HOLD YOUR HORSES;
30. HOT CHANCE;
31. LIBERTY REELS;
32. LILLY’S WORLD;
33. LORD OF FIRE;
34. LORD OT THE OCEAN;
35. LUCKY LADY’S CHARM deluxe;
36. LUCKY LADY’S CHARM deluxe 6;
37. MAGIC 27;
38. MAGIC 81;
39. MAGIC 243;
40. MEGA JOKER;
41. PHARAOH’S GOLD II DELUXE;
42. PLENTY OF FRUITS 20 HOT;
43. ROARING FORTIES;
44. SECRETS OF THE ANKH;
45. SIZZLING 6;
46. SIZZLING GEMS;
47. SIZZLING HOT 6 extra gold;
48. SIZZLING HOT deluxe;
49. SIZZLING HOT PRO 5;
50. SIZZLING HOT PRO 10;
51. SNOW BLAST;
52. ULTRA GEMS;
53. UPWARD;
54. AMERICAN POKER II DELUXE;
55. GLOBE ROULETTE PRO;
56. SKY ROULETTE;
57. PANTHER ROULETTE II (Single Zero);
58. LOTUS ROULETTE (Single Zero).
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
Раздел трети. Разглеждане на предложения за прилагане на принудителна

административна мярка по чл. 86, ал. 1, т. 9 от Закона за хазарта:
1. За игри с игрални автомати:
1.1. „ГАРАНТ ГРУП“ ЕООД, гр. Раднево (предложение с изх. № 000030-15336 от
06.12.2018 г.) за игрална зала с адрес: гр. Раднево, област Стара Загора, ул. „Георги
Димитров“, № 7.
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На 11.09.2018 г. с вх. № Ж-208 в Държавна комисия по хазарта (ДКХ) е постъпил
сигнал за липса на отстояние от ОУ ”Паисий Хилендарски” – гр. Раднево до обект с адрес:
гр. Раднево, област Стара Загора, ул. „Георги Димитров“, № 7.
Комисията пристъпи към разглеждане на предложението и на основание чл. 25, ал. 1
от ЗХ и с оглед необходимостта от доизясняване на обстоятелствата,
РЕШИ:
Отлага разглеждането на принудителна административна мярка – окончателно
отнемане на лиценз, за който е издадено Удостоверение за издаден лиценз № 00003011340 от 25.09.2018 г. на „ГАРАНТ ГРУП“ ЕООД, гр. Раднево, ЕИК: 123602324 със
седалище и адрес на управление: гр. Раднево, обл. Стара Загора, ул. „Детелина“, бл. 4,
вх. А, ет. 7, ап. 19, представлявано от Румен Йорданов Динев – управител, за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Раднево, обл. Стара Загора, ул. „Георги Димитров”, № 7.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.2. „ФОКС-1“ ООД, гр. Бургас (предложение с изх. № П-757 от 06.12.2018 г.) за
игрална зала с адрес: гр. Бургас, ж.к. „Братя Миладинови“, бл. 38 партер.
На 05.10.2018 г. с вх. № Ж-231 в Държавна комисия по хазарта (ДКХ) е постъпил
сигнал за липса на отстояние на игрална зала, находяща се на адрес: гр. Бургас, ж.к. „Братя
Миладинови“, бл. 38-партер от ОУ „Братя Миладинови“, находящо се в гр. Бургас.
Комисията пристъпи към разглеждане на предложението и на основание чл. 25, ал. 1
от ЗХ и с оглед необходимостта от доизясняване на обстоятелствата,
РЕШИ:
Отлага разглеждането на принудителна административна мярка – окончателно
отнемане на лиценз, за който е издадено, за който е издадено Удостоверение за издаден
лиценз № 000030-6924/05.06.2018 г., на „ФОКС-1“ ООД, ЕИК 102046225, със седалище и
адрес на управление: гр. Бургас, ж.к. „Братя Миладинови“, бл. 38, партер, зала
„Пагане“, представлявано от Пламен Петков Петков – управител, за организиране на
хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Бургас, ж.к. „Братя
Миладинови“, бл. 38-партер.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.3. „КРИСИ“ ЕООД, гр. Сливен (предложение с изх. № П-767 от 06.12.2018 г.) за
игрална зала с адрес: гр. Бургас, ж.к. „Зорница“ подлез „Янко Андонов“ № 5, 6 и 6‘.
На 05.10.2018 г. с вх. № Ж-231 в Държавна комисия по хазарта (ДКХ) е постъпил
сигнал за липса на отстояние на игрална зала, находяща се на адрес: гр. Бургас, ж.к.
„Зорница“, подлез „Янко Андонов“ № 5, 6 и 6ꞌ от ОУ „Климент Охридски“, находящо се в
гр. Бургас.
Комисията пристъпи към разглеждане на предложението и на основание чл. 25, ал. 1
от ЗХ и с оглед необходимостта от доизясняване на обстоятелствата,
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РЕШИ:
Отлага разглеждането на принудителна административна мярка – окончателно
отнемане на лиценз, за който е издадено Удостоверение за издаден лиценз № 0000308603/04.07.2018 г., на „КРИСИ“ ЕООД, ЕИК 119663747, със седалище и адрес на
управление: гр. Сливен, ж.к. „Стоян Заимов“, бл. 50, вх. Б, ап. 8, представлявано от
Делчо Ангелов Мелев – управител, за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Бургас, ж.к. „Зорница“, подлез „Янко Андонов“ №
5, 6 и 6ꞌ.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.4. „ЕМБО“ ЕООД, гр. Своге (предложение с изх. № П-803 от 06.12.2018 г.) за игрална
зала с адрес: гр. Своге, ул. „Александър Стамболийски“ № 3.
На 25.10.2018 г. с вх. № Ж-245 в Държавна комисия по хазарта (ДКХ) е постъпил
сигнал за липса на отстояние на игрална зала, находяща се на адрес: гр. Своге, обл. София,
ул. „Александър Стамболийски“ № 3 от Професионална гимназия „Велизар Пеев“,
находяща се в гр. Своге.
Комисията пристъпи към разглеждане на предложението и на основание чл. 25, ал. 1
от ЗХ и с оглед необходимостта от доизясняване на обстоятелствата,
РЕШИ:
Отлага разглеждането на принудителна административна мярка – окончателно
отнемане на лиценз, за който е издадено Удостоверение за издаден лиценз № 00003015069/04.12.2018 г., на „ЕМБО“ ЕООД, ЕИК 130504352 със седалище и адрес на
управление: гр. Своге, ул. “Христо Смирненски” № 3, представлявано от Боян
Рангелов Боянов – управител, за организиране на хазартни игри с игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Своге, Софийска област, ул. „Александър Стамболийски”
№ 3.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
По раздел четвърти. Разглеждане на предложения за прилагане на принудителна
административна мярка по чл. 86, ал. 1, т. 2 и т. 9 от Закона за хазарта:
1. За игри с игрални автомати:
1.1. „МАРЛИН-7“ ЕООД, гр. Ямбол (предложение с изх. № П-792 от 06.12.2018 г.) за
игрална зала с адрес: гр. Ямбол, ул. „Жорж Папазов“ № 9, ет. -1.
На 19.09.2018 г. с вх. № Ж-218 в Държавна комисия по хазарта (ДКХ) е постъпил
сигнал за липса на отстояние на игрална зала, находяща се на адрес: гр. Ямбол, ул. „Жорж
Папазов“ № 9, ет. -1 от Професионална гимназия „Васил Левски“, находяща се в гр. Ямбол.
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Комисията пристъпи към разглеждане на предложението и на основание чл. 25, ал. 1
от ЗХ и с оглед необходимостта от доизясняване на обстоятелствата,
РЕШИ:
Отлага разглеждането на принудителна административна мярка – окончателно
отнемане на лиценз, за който е издадено Удостоверение за издаден лиценз № 00003013341/29.10.2018 г., на „МАРЛИН-7“ ЕООД, ЕИК 202711633 със седалище и адрес на
управление: гр. Ямбол, ул. „Волга“ № 2, представлявано от Мариана Георгиева
Стоева - управител, за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална
зала с адрес: гр. Ямбол, ул. „Жорж Папазов“ № 9, ет. -1.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
По раздел пети. Разглеждане на искане за промяна в обстоятелствата, вписани в
Търговския регистър:
1. За игри в игрално казино:
1.1. „ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД“ ЕАД, гр. Свиленград (предложение с изх. № 00003015304 от 06.12.2018 г. по искане с вх. № 000030-15162 от 05.12.2018 г.)
На 05.12.2018 г. с вх. № 000030-15162, 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 „ПРИНЦЕС
СВИЛЕНГРАД” ЕАД, гр. Свиленград, за промяна в обстоятелствата, вписани в Търговския
регистър.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата 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 Държавната комисия по хазарта да разгледат писменото искане и
да вземат решение, с което:
Да се произнесе по вписаната промяна в Търговския регистър на „ПРИНЦЕС
СВИЛЕНГРАД” ЕАД, гр. Свиленград, със седалище и адрес на управление: гр. Свиленград,
обл. Хасково, ул. „Гео Милев“ № 1, ЕИК: 160053297, представлявано от Мустафа Ятмаз –
изпълнителен директор, 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 игри с игрални автомати:
2.1. „БЛИЦ ТРЕЙД КЪМПАНИ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-15319
от 06.12.2018 г. по искане с вх. № 000030-5585 от 08.05.2018 г.)
На 08.05.2018 г. с вх. № 000030-5585, 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
„БЛИЦ ТРЕЙД КЪМПАНИ” ЕООД, гр. София, за промяна в обстоятелствата, вписани в
Търговския регистър.
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В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата 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 Държавната комисия по хазарта да разгледат писменото искане и
да вземат решение, с което:
Да се произнесе по вписаната промяна в Търговския регистър на „БЛИЦ ТРЕЙД
КЪМПАНИ” ЕООД, гр. София, по реда на чл. 37, ал. 4 от ЗХ, със седалище и адрес на
управление: гр. София, район „Средец“, ул. „Христо Белчев“ № 19, ет. 1, ЕИК: 040506322,
представлявано от Жени Нейкова Димитрова-Пенева – управител.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
По раздел шести. Разглеждане на исканe за промени в обстоятелствата, вписани в
издадени лицензи:
1. За игри с игрални автомати:
1.1. „БЛИЦ ТРЕЙД КЪМПАНИ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-15318
от 06.12.2018 г. по искане с вх. № 000030-5584 от 08.05.2018 г.)
На 08.05.2018 г. с вх. № 000030-5584, 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 „БЛИЦ ТРЕЙД
КЪМПАНИ” ЕООД, 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 ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 35, ал. 1, т. 4 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат
писменото искане и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз
на „БЛИЦ ТРЕЙД КЪМПАНИ” ООД със седалище и адрес на управление:
гр. София, район „Средец“, ул. „Христо Белчев“ № 19, ет. 1, ЕИК: 040506322,
представлявано от Жени Нейкова Димитрова-Пенева – управител, за промяна
в правната форма на дружеството.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За – 5
Против - няма.
1.2. „БЛИЦ ТРЕЙД КЪМПАНИ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-15320
от 06.12.2018 г. по искане с вх. № 000030-6313 от 25.05.2018 г.)
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На 25.05.2018 г. с вх. № 000030-6313, 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
„БЛИЦ ТРЕЙД КЪМПАНИ” 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 ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 35, ал. 1, т. 4 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат
писменото искане и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз
на „БЛИЦ ТРЕЙД КЪМПАНИ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София,
район „Средец“, ул. „Христо Белчев“ № 19, ет. 1, ЕИК: 040506322, представлявано от Жени
Нейкова Димитрова-Пенева – управител, за промяна в собствеността и управлението на
дружеството.
II. Да се произнесе по вписаната промяна в Търговския регистър на „БЛИЦ ТРЕЙД
КЪМПАНИ” ООД, гр. София, по реда на чл. 37, ал. 4 от ЗХ.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
По раздел шести. Разглеждане на 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. „МЕТАЛ – 2006“ ЕООД, гр. Пловдив (предложение с изх. № 000030-15175 от
05.12.2018 г. по искане с вх. № 000030-14201 от 14.11.2018 г.)
На 14.11.2018 г. с вх. № 000030-14201, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „МЕТАЛ - 2006“ ЕООД,
гр. Пловдив, 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: с.
Кирково, област Кърджали, ул. „Димитър Благоев“ № 23.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с 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
МЕТАЛ - 2006“ ЕООД , със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, район
„Източен“, бул. „Източен“ № 48, ЕИК: 160050083, представлявано от Йордан Петров
Атанасов – управител, за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала
с адрес:
с. Кирково, област Кърджали, ул. „Димитър Благоев“ № 23., с 20 /двадесет/ броя
игрални автомата с 20 /двадесет/ броя игрални места.
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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. „БАРГЕЙМ“ АД, гр. София (предложение с изх. № 000030-15326 от 06.12.2018 г. по
искане с вх. № 000030-15173 от 06.11.2018 г.)
На 06.11.2017 г. с вх. № 000030-15173, 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 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,
бул. „Цар Освободител”, № 109 А.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 36, ал. 1 от ЗХ, председателят
предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат писменото искане и
да вземат решение, с което:
Да бъде продължен срокът на действие на издадения лиценз с 5 /пет/ години на
„БАРГЕЙМ” АД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Илинден”,
ул. „Кукуш” № 7, ЕИК: 131196110, представлявано от Руди Христов Баков – законен
представител на искателя за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална
зала с адрес: гр. Варна, бул. „Цар Освободител”, № 109 А, с 53 /петдесет и три/ броя игрални
автомата с 98 /деветдесет и осем/ 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.
По раздел осми. Разглеждане на искания за издаване на лицензи за нови обекти:
1. За игри с игрални автомати:
1.1. „ПЕГНО“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-15348 от 06.12.2018 г. по
искане с вх. № 000030-10544 от 10.09.2018 г.)
На 10.09.2018 г. с вх. № 000030-10544, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПЕГНО” ЕООД, гр. София, за
издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати, за срок от 5 /пет/
години в игрална зала с адрес: гр. София, р-н „Красна поляна“, бул. „Възкресение“ № 66.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите не отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за 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 ЗХ,
председателят предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат
писменото искане и да вземат решение, с което:
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Да бъде отказано издаване на лиценз на „ПЕГНО“ ЕООД, със седалище и адрес на
управление: гр. София, район „Красна поляна“, бул. „Възкресение“ № 66, ЕИК: 205174291,
представлявано от Веселин Йорданов Христов - управител, за организиране на хазартни
игри с игрални автомати за срок от 5 /пет/ години за игрална зала с адрес: гр. София, р-н
„Красна поляна“, бул. „Възкресение“ № 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.
1.2. „ВИЛОКС ГРУП” ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-15341 от
06.12.2018 г. по искане с вх. № 000030-11707 от 27.09.2018 г.)
На 27.09.2018 г. с вх. № 000030-11707, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ВИЛОКС ГРУП” ЕООД,
гр. София за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати за
срок от 10 /десет/ години в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ул. „11-ти август“, № 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за 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 ЗХ,
председателят предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат
писменото искане и да вземат решение, с което:
І. Да бъде издаден лиценз на „ВИЛОКС ГРУП” ЕООД, със седалище и адрес на
управление: със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Овча купел”, бул. „Цар
Борис ІІІ” № 136, ет. 12, ЕИК: 040348114, представлявано заедно от управителите Живко
Ковачевич и Деян Барач и от прокуриста Сашо Белевски, за организиране на хазартни игри
с игрални автомати за срок от 10 /десет/ години в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ул. „11ти август“, № 1.
II. Да бъдат утвърдени представените от „ВИЛОКС ГРУП” ЕООД, гр. София за
игралната зала:
1. Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати;
2. Правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на
хазартни игри с игрални автомати;
3. Изисквания към игралните зали, в които се организират хазартни игри с игрални
автомати.
4. Технически изисквания за системите за контрол върху хазартните игри и
игралното оборудване.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.3. „БИ ГЕЙМИНГ ГРУП” ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-15342 от
06.12.2018 г. по искане с вх. № 000030-13358 от 29.10.2018 г.)
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На 29.10.2018 г. с вх. № 000030-13358, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БИ ГЕЙМИНГ ГРУП” 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. София, район „Студентски“, ж.к.
„Студентски град“, ул. „Академик Борис Стефанов“, № 35.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за 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 ЗХ,
председателят предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат
писменото искане и да вземат решение, с което:
І. Да бъде издаден лиценз на „БИ ГЕЙМИНГ ГРУП” ООД, гр. София, със седалище и
адрес на управление: гр. София, р-н „Младост“, ж.к. „Младост-1А“, блок № 502, вх. Б, ет. 1,
ап. 1, ЕИК: 204374549, представлявано заедно и поотделно от Александра Емилиянова
Байкушева и Игнат Емилиянов Байкушев – управители, за организиране на хазартни игри с
игрални автомати за срок от 10 /десет/ години в игрална зала с адрес: гр. София, район
„Студентски“, ж.к. „Студентски град“, ул. „Академик Борис Стефанов“, № 35.
II. Да бъдат утвърдени представените от „БИ ГЕЙМИНГ ГРУП” ООД,
гр. София, за игралната зала:
1. Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати;
2. Правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на
хазартни игри с игрални автомати 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 девети. Разглеждане на искания за извършване на промени в Удостоверение
за издаден лиценз:
За игри в игрално казино:
1.1. „ХОТЕЛ ПЕРУН-БАНСКО“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-15192
от 05.12.2018 г. по искане с вх. № 000030-14278 от 19.11.2018 г.)
На 19.11.2018 г. с вх. № 000030-14278 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ХОТЕЛ ПЕРУН-БАНСКО”
ЕООД, гр. София за увеличение с 4 /четири/ игрални маси, 45 /четиридесет и пет/ игрални
автомата с 52 /петдесети два/ броя игрални места и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри в игрално казино с адрес: гр. Банско, обл.
Благоевград, м-т „Грамадето“, хотел „Перун“.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
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При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване 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
„ХОТЕЛ ПЕРУН-БАНСКО” ЕООД, гр. София със седалище и адрес на управление: гр.
София, р-н „Младост“, бул. „Цариградско шосе“ 7-ми км, II корпус, ЕИК: 202300525,
представлявано от Красимир Веселинов Токушев – управител, за увеличение с 4 /четири/
игрални маси и 45 /четиридесет и пет/ игрални автомата с 52 /петдесети два/ броя игрални
места в игрално казино с адрес: гр. Банско, обл. Благоевград, м-т „Грамадето“, хотел
„Перун“.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ХОТЕЛ ПЕРУН-БАНСКО“ ЕООД, 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.
1.2. „ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД“ ЕАД, гр. Свиленград (предложение с изх. № 00003015278 от 06.12.2018 г. по искане с вх. № 000030-15092 от 04.12.2018 г.)
На 04.12.2018 г. с вх. № 000030-15092 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД”
ЕАД, гр. Свиленград, за увеличение с 21 /двадесет и един/ игрални автомата и подмяна на
16 /шестнадесет/ броя игрални автомата в игрално казино с адрес: гр. Свиленград, обл.
Хасково, ул. „Гео Милев” № 1, казино „Нимфес Принцес”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване 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
„ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД” ЕАД със седалище и адрес на управление: гр. Свиленград,
обл. Хасково, ул. „Гео Милев” № 1, ЕИК: 160053297, представлявано от Мустафа Ятмаз,
за увеличение с 21 /двадесет и един/ игрални автомата и подмяна на 16 /шестнадесет/ броя
игрални автомата и в игрално казино с адрес: гр. Свиленград, обл. Хасково, ул. „Гео Милев”
№ 1, казино „Нимфес Принцес”.
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. „КАЗИНО ГЕЙМ МОНТЕСИТО“ ЕООД, гр. Царево (предложение с изх. №
000030-15217 от 05.12.2018 г. по искане с вх. № 000030-14488 от 26.11.2018 г.)
На 26.11.2018 г. с вх. № 000030-14488, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО ГЕЙМ
МОНТЕСИТО” ЕООД, гр. Царево, 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. Царево, област Бургас, ул. „Тракия” № 3.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„КАЗИНО ГЕЙМ МОНТЕСИТО” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Царево,
област Бургас, ул. „Тракия” № 3, ЕИК: 201193038, представлявано от Наталия Петрова
Стойчева - управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Царево, област Бургас, ул. „Тракия” № 3.
II. Да бъдат утвърдени представените от „КАЗИНО ГЕЙМ МОНТЕСИТО” ЕООД,
гр. Царево, 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.
2.2. „ГЛОБО-ФУТБОЛ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-15216 от
05.12.2018 г. по искане с вх. № 000030-14534 от 27.11.2018 г.)
На 27.11.2018 г. с вх. № 000030-14534, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ГЛОБО-ФУТБОЛ“ ООД, гр.
София, за подмяна на 1 /един/ игрален автомат и увеличение с 4 /четири/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. Сандански, бул. „Свобода” № 26.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване 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 „ГЛОБОФУТБОЛ“ ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Лозенец“,
бул. „Джеймс Баучер“ № 20, ЕИК: 130567228, представлявано от Митко Цветанов Тодоров управител, за подмяна на 1 /един/ игрален автомат и увеличение с 4 /четири/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. Сандански, бул. „Свобода” № 26.
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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.
2.3. „ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН“ АД, гр. София (предложение с изх. № 00003015219 от 05.12.2018 г. по искане с вх. № 000030-14569 от 28.11.2018 г.)
На 28.11.2018 г. с вх. № 000030-14569 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕЛДОРАДО
КОРПОРЕЙШЪН” АД, гр. София, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати, 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. Плевен, ул.
„Данаил Попов” № 12.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване 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
„ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН” АД със седалище и адрес на управление: гр. София,
район „Илинден”, ул. „Кукуш” № 7, ЕИК: 121425308, представлявано заедно от Силвия
Цветанова Дончева и Руди Христов Баков, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати и
увеличение с 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Плевен, ул. „Данаил
Попов” № 12.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН” АД,
гр. София, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.4. „БОНЕВ ГЕЙМ“ ООД, гр. Банкя (предложение с изх. № 000030-15176 от 05.12.2018
г. по искане с вх. № 000030-14698 от 29.11.2018 г.)
На 29.11.2018 г. с вх. № 000030-14698, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БОНЕВ ГЕЙМ“ ООД, гр.
Банкя, за намаление 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. Банкя, общ. Столична, обл. София, ул. „Стефан Стамболов“ № 5.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
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При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване 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 „БОНЕВ
ГЕЙМ“ ООД със седалище и адрес на управление: гр. Банкя, област София, община
Столична, ул. „Княз Борис I“ № 2, ЕИК: 202690776, представлявано от Евлоги Йорданов
Бонев – управител, за намаление с 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Банкя, общ. Столична, обл. София, ул. „Стефан Стамболов“ № 5.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „БОНЕВ ГЕЙМ“ ООД, гр. Банкя, 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. „БОНЕВ ГЕЙМ“ ООД, гр. Банкя (предложение с изх. № 000030-15174 от 05.12.2018
г. по искане с вх. № 000030-14699 от 29.11.2018 г.)
На 29.11.2018 г. с вх. № 000030-14699, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БОНЕВ ГЕЙМ“ ООД, гр.
Банкя, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат с 4 /четири/ броя игрални места с 1
/един/ брой игрален автомат с 1 /един/ брой игрално място, увеличение с 2 /два/ броя
игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Долна баня, Софийска област,
пл. „Възраждане“.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване 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. 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 „БОНЕВ
ГЕЙМ“ ООД със седалище и адрес на управление: гр. Банкя, област София, община
Столична, ул. „Княз Борис I“ № 2, ЕИК: 202690776, представлявано от Евлоги Йорданов
Бонев – управител, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат с 4 /четири/ броя игрални
места с 1 /един/ брой игрален автомат с 1 /един/ брой игрално място, увеличение с 2 /два/
броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Долна баня, Софийска област,
пл. „Възраждане“.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „БОНЕВ ГЕЙМ“ ООД, гр. Банкя, 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.
2.6. „СИМПЛИ ПЪРФЕКТ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-15206 от
05.12.2018 г. по искане с вх. № 000030-14923 от 30.11.2018 г.)
На 30.11.2018 г. с вх. № 000030-14923 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „СИМПЛИ ПЪРФЕКТ” ООД,
гр. София, за подмяна на 13 /тринадесет/ игрални автомата с 16 /шестнадесет/ игрални места
и утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, бул. „Васил Априлов” № 102, ет. 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване 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. 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
„СИМПЛИ ПЪРФЕКТ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София,
р-н „Триадица”, бул. „Гоце Делчев” № 100, бл. 22, вх. А, ет. 5, ап. 24, ЕИК: 175406069,
представлявано от Калоян Стефанов Стефанов – управител, за подмяна на 13 /тринадесет/
игрални автомата с 16 /шестнадесет/ игрални места в игрална зала с адрес: гр. Пловдив,
бул. „Васил Априлов” № 102, ет. 1.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „СИМПЛИ ПЪРФЕКТ” ООД, гр. София,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.7. „СИМПЛИ ПЪРФЕКТ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-15204 от
05.12.2018 г. по искане с вх. № 000030-14924-30.11.2018 г.)
На 30.11.2018 г. с вх. № 000030-14924 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „СИМПЛИ ПЪРФЕКТ” ООД,
гр. София, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Нова
Загора, обл. Сливен, ул. „Васил Левски“ № 78.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване 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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Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„СИМПЛИ ПЪРФЕКТ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София,
р-н „Триадица“, бул. „Гоце Делчев“ № 100, бл. 22, вх. А, ет. 5, ап. 24, ЕИК: 175406069,
представлявано от Калоян Стефанов Стефанов - управител, за подмяна на 3 /три/ броя
игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Нова Загора, обл. Сливен, ул. „Васил Левски“ №
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.
2.8. „СИМПЛИ ПЪРФЕКТ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-15188 от
05.12.2018 г. по искане с вх. № 000030-14925 от 30.11.2018 г.)
На 30.11.2018 г. с вх. № 000030-14925, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „СИМПЛИ ПЪРФЕКТ” ООД,
гр. София, за подмяна на 4 /четири/ игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. Средец, област Бургас, пл. „България” № 4.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване 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. 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
„СИМПЛИ ПЪРФЕКТ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Триадица“, бул. „Гоце Делчев“ № 100, бл. 22, вх. А, ет. 5, ап. 24, ЕИК: 175406069,
представлявано от Калоян Стефанов Стефанов - управител, за подмяна на 4 /четири/ броя
игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Средец, област Бургас, пл. „България” № 4.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „СИМПЛИ ПЪРФЕКТ” ООД, гр. София,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.9. „СИМПЛИ ПЪРФЕКТ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-15190 от
05.12.2018 г. по искане с вх. № 000030-14926 от 30.11.2018 г.)
На 30.11.2018 г. с вх. № 000030-14926 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „СИМПЛИ ПЪРФЕКТ” ООД,
гр. София, за подмяна на 4 /четири/ игрални автомата с 1 /един/ игрален автомат с 4 /четири/
игрални места в игрална зала с адрес: гр. Ботевград, обл. София, бул. „Цар Освободител”
№ 21.
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В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване 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
„СИМПЛИ ПЪРФЕКТ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София,
р-н „Триадица”, бул. „Гоце Делчев” № 100, бл. 22, вх. А, ет. 5, ап. 24, ЕИК: 175406069,
представлявано от Калоян Стефанов Стефанов – управител, за подмяна на 4 /четири/
игрални автомата с 1 /един/ игрален автомат с 4 /четири/ игрални места в игрална зала с
адрес: гр. Ботевград, обл. София, бул. „Цар Освободител” № 21.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.10. „ЕМИЛИ ГЕЙМС“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-15207 от
05.12.2018 г. по искане с вх. № 000030-14950 от 30.11.2018 г.)
На 30.11.2018 г. с вх. № 000030-14950 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕМИЛИ ГЕЙМС” ЕООД,
гр. София, за подмяна на 31 /тридесет и един/ 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, р-н „Люлин”, ж. к. „Люлин - 4”, бул. „Панчо Владигеров” № 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване 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. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕМИЛИ ГЕЙМС” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Люлин”,
ж.к. „Люлин - 4”, бул. „Панчо Владигеров” № 1, ЕИК: 202424640, представлявано от
Пламена Лазарова Джурова - управител, за подмяна на 31 /тридесет и един/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. София, р-н „Люлин”, ж.к. „Люлин - 4”, бул. „Панчо
Владигеров” № 1.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЕМИЛИ ГЕЙМС” ЕООД, гр. София,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
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2.11. „ЕМИЛИ ГЕЙМС“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-15354 от
06.12.2018 г. по искане с вх. № 000030-15067 от 04.12.2018 г.)
На 04.12.2018 г. с вх. № 000030-15067 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕМИЛИ ГЕЙМС” ЕООД,
гр. София, за подмяна на 14 /четиринадесет/ броя игрални автомати за игрална зала с адрес:
гр. Каблешково, обл. Бургас, ул. „Иван Вазов” № 7.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване 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 „ЕМИЛИ
ГЕЙМС” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Люлин”, ж.к. „Люлин 4”, бул. „Панчо Владигеров” № 1, ЕИК: 202424640, представлявано от Пламена Лазарова
Джурова - управител, за подмяна на 14 /четиринадесет/ броя игрални автомата в игрална зала
с адрес: гр. Каблешково, обл. Бургас, ул. „Иван Вазов” № 7.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.12. „ЕМИЛИ ГЕЙМС“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-15353 от
06.12.2018 г. по искане с вх. № 000030-15068 от 04.12.2018 г.)
На 04.12.2018 г. с вх. № 000030-15068 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕМИЛИ ГЕЙМС” ЕООД,
гр. София, за подмяна на 16 /шестнадесет/ броя игрални автомати за игрална зала с адрес:
гр. Камено, обл. Бургас, ул. „Освобождение” № 87.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване 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 „ЕМИЛИ
ГЕЙМС” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Люлин”, ж.к. „Люлин 4”, бул. „Панчо Владигеров” № 1, ЕИК: 202424640, представлявано от Пламена Лазарова
Джурова - управител, за подмяна на 16 /шестнадесет/ броя игрални автомата в игрална зала с
адрес: гр. Камено, обл. Бургас, ул. „Освобождение” № 87.
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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2.13. „ЛАВА 2010“ ООД, гр. Попово (предложение с изх. № 000030-15215 от 05.12.2018 г.
по искане с вх. № 000030-14960 от 03.12.2018 г.)
На 03.12.2018 г. с вх. № 000030-14960, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЛАВА 2010” ООД, гр. Попово,
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. Попово,
обл. Търговище, ул. „Драва“ № 9.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване 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. 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 „ЛАВА
2010” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Попово, област Търговище,
ул. „Гагарин” № 13, вх. В, ет. 3, ап. 7, ЕИК: 201194859, представлявано от Веселин Цветков
Василев – управител, Милка Йорданова Лазарова – управител и Георги Тихомиров Лазаров
– управител, поотделно, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Попово, обл. Търговище, ул. „Драва“ № 9.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЛАВА 2010” ООД, гр. Попово, 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. „Е.Г.-ДИМИТРОВГРАД“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-15250 от
05.12.2018 г. по искане с вх. № 000030-14969 от 03.12.2018 г.)
На 03.12.2018 г. с вх. № 000030-14969, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „Е.Г.-ДИМИТРОВГРАД”
ООД, гр. София, за подмяна на 3 /три/ игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Харманли, обл. Хасково, бул. „България” № 22.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„Е.Г.-ДИМИТРОВГРАД” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н
„Оборище“, ул. „Васил Априлов“ № 14, ЕИК: 131049103, представлявано поотделно от
Георги Делчев Георгиев и Иван Димитров Стефанов – управители, за подмяна на 3 /три/
броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Харманли, обл. Хасково,
бул. „България” № 22.
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Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.15. „Е.Г.-ДИМИТРОВГРАД“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-15248 от
05.12.2018 г. по искане с вх. № 000030-14970 от 03.12.2018 г.)
На 03.12.2018 г. с вх. № 000030-14970 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „Е.Г.-ДИМИТРОВГРАД”
ООД, гр. София, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр.
Димитровград, обл. Хасково, бул. „Трети март” № 8.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„Е.Г.-ДИМИТРОВГРАД” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н
„Оборище“, ул. „Васил Априлов“ № 14, ЕИК: 131049103, представлявано поотделно от
Георги Делчев Георгиев и Иван Димитров Стефанов – управители, за подмяна на 5 /пет/
броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Димитровград, обл. Хасково, бул. „Трети
март” № 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.
2.16. „Е.Г.-ДИМИТРОВГРАД“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-15235 от
05.12.2018 г. по искане с вх. № 000030-14972 от 03.12.2018 г.)
На 03.12.2018 г. с вх. № 000030-14972 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „Е.Г.-ДИМИТРОВГРАД”
ООД, гр. София, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр.
Любимец, обл. Хасково, бул. „Одрин” № 2В.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване 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 „Е.Г.ДИМИТРОВГРАД” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Оборище“,
ул. „Васил Априлов“ № 14, ЕИК: 131049103, представлявано поотделно от Георги Делчев
Георгиев и Иван Димитров Стефанов – управители, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. Любимец, обл. Хасково, бул. „Одрин” № 2В.
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. „Е.Г.-КЪРДЖАЛИ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-15268 от
05.12.2018 г. по искане с вх. № 000030-14971 от 03.12.2018 г.)
На 03.12.2018 г. с вх. № 000030-14971, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „Е.Г.-КЪРДЖАЛИ” ООД, гр.
София, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Кърджали,
бул. „България” № 31.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „Е.Г.КЪРДЖАЛИ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Оборище”, ул.
„Васил Априлов” № 14, ЕИК: 131416211, представлявано заедно и поотделно от Георги
Делчев Георгиев и Иван Димитров Стефанов – управители, за подмяна на 2 /два/ броя
игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Кърджали, бул. „България” № 31.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.18. „ХАСКОВО-М“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-15269 от 05.12.2018
г. по искане с вх. № 000030-14973 от 03.12.2018 г.)
На 03.12.2018 г. с вх. № 000030-14973, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ХАСКОВО-М” ООД, гр.
София, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Хасково,
бул. „България” № 5.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване 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
„ХАСКОВО-М” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Оборище”,
ул. „Васил Априлов” № 14, ЕИК: 175051065, представлявано поотделно от Георги Делчев
Георгиев и Иван Димитров Стефанов - управители, за подмяна на 3 /три/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. Хасково, бул. „България” № 5.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.19. „БЛЕК ЛЕЙБЪЛ КАЗИНО“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-15265
от 05.12.2018 г. по искане с вх. № 000030-14974 от 03.12.2018 г.)
На 03.12.2018 г. с вх. № 000030-14974, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БЛЕК ЛЕЙБЪЛ КАЗИНО”
ООД, гр. София, за подмяна на 10 /десет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Хасково, ул. „Сан Стефано” № 3.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване 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 „БЛЕК
ЛЕЙБЪЛ КАЗИНО” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Оборище”,
ул. „Васил Априлов”, № 14, ЕИК: 200433128, представлявано заедно и поотделно от
Благослав Пламенов Благоев и Георги Делчев Георгиев – управители, за подмяна на 10
/десет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Хасково, ул. „Сан Стефано” № 3.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.20. „ВИ 11“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-15178 от 05.12.2018 г. по
искане с вх. № 000030-14976 от 03.12.2018 г.)
На 03.12.2018 г. с вх. № 000030-14976, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ВИ 11” ЕООД, гр. София, за
подмяна на 13 /тринадесет/ броя игралени автомата, 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. София, р-н „Студентски“, ул. „8-ми декември“,
№ 28.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване 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 11 от ЗХ,
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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
„ВИ 11” ЕООД, гр. София , със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н
„Студентски“, ул. „8-ми декември“, № 28, ЕИК: 204735088, представлявано от Снежина
Красимирова Дичева - управител, за подмяна на 13 /тринадесет/ броя игралени автомата и
намаление с 5 /пет/ броя на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. София, р-н
„Студентски“, ул. „8-ми декември“, № 28.
II. Да бъдат утвърдени представените от „ВИ 11” ЕООД, гр. София, Игрални условия
и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.21. „МАКАО“ ООД, гр. Пловдив (предложение с изх. № 000030-15180 от 05.12.2018 г.
по искане с вх. № 000030-14978 от 03.12.2018 г.)
На 03.12.2018 г. с вх. № 000030-14978, 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 14 /четиринадесет/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с
адрес: гр. Пловдив, бул. „Руски” № 70, хотел „Лайпциг“.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване 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 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
Гаврил Тодоров Четрафилов - управител, заедно и поотделно, за подмяна на 14
/четиринадесет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, бул. „Руски”, №
70, хотел „Лайпциг“.
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.
2.22. „МАКАО 2“ ООД, гр. Пловдив (предложение с изх. № 000030-15277 от 06.12.2018
г. по искане с вх. № 000030-14980 от 03.12.2018 г.)
На 03.12.2018 г. с вх. № 000030-14980, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „МАКАО 2” ООД, гр.
Пловдив, за увеличение с 3 /три/ броя, подмяна на 10 /десет/ броя игрални автомати и
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утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес:
гр. Пловдив, ул. „Никола Вапцаров“ № 115.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване 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 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 2” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Братя Бъкстон” №
99, ЕИК: 115855846, представлявано от Динко Георгиев Миленчев - управител и Гаврил
Тодоров Четрафилов - управител, заедно и поотделно, за увеличение с 3 /три/ броя и подмяна
на 10 /десет/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ул. „Никола
Вапцаров“ № 115.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „МАКАО 2” 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.
2.23. „ФЕНИКС-2004“ ЕООД, гр. Сливен (предложение с изх. № 000030-15186 от
05.12.2018 г. по искане с вх. № 000030-15013 от 04.12.2018 г.)
На 04.12.2018 г. с вх. № 000030-15013, 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 4 /четири/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри в игрална зала с адрес: гр. Сливен, кв.
„Братя Миладинови – Юг”, бул. „Хаджи Димитър” № 33 А.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване 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 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 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Сливен,
кв. „Братя Миладинови – Юг”, бул. „Хаджи Димитър” № 33 А.
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
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Против - няма.
2.24. „Д и Д“ ООД, гр. Враца (предложение с изх. № 000030-15185 от 05.12.2018 г. по
искане с вх. № 000030-15040 от 04.12.2018 г.)
На 04.12.2018 г. с вх. № 000030-15040 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „Д и Д” ООД, гр. Враца за
подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат за игрална зала с адрес: гр. Мездра, обл. Враца,
ул. „Христо Ботев“ № 43, бл. „Химик-2“ – партер.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване 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
„Д и Д” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Враца, ж. к. „Дъбника“, Супер № 25,
ЕИК: 106032597, представлявано от Цветан Стоянов Гьонов – управител, за подмяна на
1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Мездра, обл. Враца,
ул. „Христо Ботев“ № 43, бл. „Химик-2“ – 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.
2.25. „ТОТАЛ ПАРТНЪРС“ ООД, гр. Враца (предложение с изх. № 000030-15266 от
05.12.2018 г. по искане с вх. № 000030-15053 от 04.12.2018 г.)
На 04.12.2018 г. с вх. № 000030-15053, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ТОТАЛ ПАРТНЪРС“ ООД,
гр. Враца, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр.
Харманли, обл. Хасково, пл. „Възраждане“ № 7.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ТОТАЛ
ПАРТНЪРС” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Враца, ул. „Г. С. Раковски” № 41,
ет. 3, ЕИК: 106629150, представлявано от Христо Георгиев Вулев – управител, за подмяна на
4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Харманли, обл. Хасково, пл.
„Възраждане“ № 7.
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.
2.26. „ТОТАЛ ПАРТНЪРС“ ООД, гр. Враца (предложение с изх. № 000030-15221 от
05.12.2018 г. по искане с вх. № 000030-15066 от 04.12.2018 г.)
На 04.12.2018 г. с вх. № 000030-15066 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ТОТАЛ ПАРТНЪРС” ООД,
гр. Враца, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата, увеличение с 11 /единадесет/
броя игрални автомати и утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. Смолян, р-н „Център“, бул.
„България“ № 51.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване 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 „ТОТАЛ
ПАРТНЪРС” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Враца, ул. „Г. С. Раковски” №
41, ет. 3, ЕИК: 106629150, представлявано от Христо Георгиев Вулев – управител, за подмяна
на 4 /четири/ броя игрални автомата и увеличение с 11 /единадесет/ броя игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Смолян, р-н „Център“, бул. „България“, № 51.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ТОТАЛ ПАРНЪРС“ ООД, гр. Враца,
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. „УЪРЛД ГЕЙМ“ ООД, гр. Кърджали (предложение с изх. № 000030-15276 от
06.12.2018 г. по искане с вх. № 000030-15054 от 04.12.2018 г.)
На 04.12.2018 г. с вх. № 000030-15054 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „УЪРЛД ГЕЙМ” ООД,
гр. Кърджали, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Велинград, обл. Пазарджик, р-н „Център“, ул. „Александър Стамболийски“ № 2.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване 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 „УЪРЛД
ГЕЙМ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Кърджали, бул. „България” № 64,
ЕИК: 106598299 представлявано заедно и поотделно от Илиян Красимиров Каменов и
Христо Георгиев Вулев – управители, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр. Велинград, обл. Пазарджик, р-н „Център“, ул. „Александър
Стамболийски“ № 2.
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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.
2.28. „УЪРЛД ГЕЙМ“ ООД, гр. Кърджали (предложение с изх. № 000030-15313 от
06.12.2018 г. по искане с вх. № 000030-15055 от 04.12.2018 г.)
На 04.12.2018 г. с вх. № 000030-15055 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „УЪРЛД ГЕЙМ” ООД
гр. Кърджали, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с
адрес: гр. Асеновград, обл. Пловдив, ул. „Алксандър Стамболийски“ № 2.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„УЪРЛД ГЕЙМ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Кърджали, р-н „Център”,
бул. „България“ № 64, ЕИК: 106598299, представлявано заедно и поотделно от Илиян
Красимиров Каменов и Христо Георгиев Вулев – управители, за подмяна на 5 /пет/ броя
игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Асеновград, обл. Пловдив, ул. „Александър
Стамболийски“ № 2.
II. Да бъдат утвърдени представените от „УЪРЛД ГЕЙМ” ООД, Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.29. „УЪРЛД ГЕЙМ“ ООД, гр. Кърджали (предложение с изх. № 000030-15310 от
06.12.2018 г. по искане с вх. № 000030-15056 от 04.12.2018 г.)
На 04.12.2018 г. с вх. № 000030-15056, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „УЪРЛД ГЕЙМ” ООД, гр.
Кърджали, 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:
с. Кирково, обл. Кърджали, ул. „Синчец“ № 6.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване 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 „УЪРЛД
ГЕЙМ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Кърджали, ул. „България“ № 64, ЕИК:
106598299, представлявано заедно и поотделно от Илиян Красимиров Каменов и Христо
Георгиев Вулев – управители, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с
адрес: с. Кирково, обл. Кърджали, ул. „Синчец“ № 6.
II. Да бъдат утвърдени представените от „УЪРЛД ГЕЙМ” ООД, Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.30. „УЪРЛД ГЕЙМ“ ООД, гр. Кърджали (предложение с изх. № 000030-15305 от
06.12.2018 г. по искане с вх. № 000030-15057 от 04.12.2018 г.)
На 04.12.2018 г. с вх. № 000030-15057 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „УЪРЛД ГЕЙМ” ООД, гр.
Кърджали, за подмяна на 15 /петнадесет/ броя игрални автомата, намаление с 2 /два/ броя
игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Кърджали, бул. „България”
№ 64.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „УЪРЛД
ГЕЙМ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Кърджали, общ. Кърджали, обл.
Кърджали, бул. „България” № 64, ЕИК: 106598299 представлявано заедно и поотделно от
Илиян Красимиров Каменов и Христо Георгиев Вулев – управители, за подмяна на
15 /петнадесет/ броя игрални автомата, намаление с 2 /два/ броя игрални автомати в игрална
зала с адрес: гр. Кърджали, бул. „България” № 64.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „УЪРЛД ГЕЙМ” ООД, 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.
2.31. „УЪРЛД ГЕЙМ“ ООД, гр. Кърджали (предложение с изх. № 000030-15306 от
06.12.2018 г. по искане с вх. № 000030-15058 от 04.12.2018 г.)
На 04.12.2018 г. с вх. № 000030-15058 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал.1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „УЪРЛД ГЕЙМ” ООД, гр.
Кърджали, за подмяна на 9 /девет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр.
Кърджали, кв. „Възрожденци“, бул. „Христо Ботев“ № 100.
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В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване 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 „УЪРЛД
ГЕЙМ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Кърджали, общ. Кърджали, обл.
Кърджали, бул. „България” № 64, ЕИК: 106598299 представлявано заедно и поотделно от
Илиян Красимиров Каменов и Христо Георгиев Вулев – управители, за подмяна на 9 /девет/
броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Кърджали, кв. „Възрожденци“,
бул. „Христо Ботев“ № 100.
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. „РАШЕВ-85“ ЕООД, гр. Попово (предложение с изх. № 000030-15279 от 06.12.2018
г. по искане с вх. № 000030-15130 от 04.12.2018 г.)
На 04.12.2018 г. с вх. № 000030-15130, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „РАШЕВ-85” ЕООД,
гр. Попово, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Опака,
обл. Търговище, ул. „България” № 85.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване 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 „РАШЕВ85” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Попово, обл. Търговище, ул. „Бачо Киро”
№ 10, ЕИК: 200650345, представлявано от Юлия Христова Рашева – управител, за подмяна
на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Опака, обл. Търговище, ул.
„България” № 85.
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. „АНДИВА“ ЕООД, гр. Горна Оряховица (предложение с изх. № 000030-15189 от
05.12.2018 г. по искане с вх. № 000030-15131 от 04.12.2018 г.)
На 04.12.2018 г. с вх. № 000030-15131 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „АНДИВА“ ЕООД,
гр. Горна Оряховица, за подмяна на 7 /седем/ броя игрални автомати и намаление с 1 /един/
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брой на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Върбица, обл. Шумен,
ул. „Драгой Войвода“ № 2.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване 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
„АНДИВА“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Горна Оряховица,
обл. Велико Търново, пл. „Георги Измирлиев“ № 4, ЕИК: 104687112, представлявано от
Анастас Димитров Начев - управител, за подмяна на 7 /седем/ броя игрални автомати и
намаление с 1 /един/ брой на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Върбица,
обл. Шумен, ул. „Драгой Войвода“ № 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.
2.34. „КАЗИНО БУДА“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-15311 от
06.12.2018 г. по искане с вх. № 000030-15191 от 05.12.2018 г.)
На 05.12.2018 г. с вх. № 000030-15191, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО БУДА” ЕООД,
гр. София, за намаление с 2 /два/ броя на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр.
Шумен, р-н „Център“, ул. „Цар Освободител“ № 64.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване 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
БУДА” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост“,
ж.к. „Младост-2“, ул. „Свети Киприян”, бл. 292, ЕИК: 175086943, представлявано от Галя
Дамянова Борисова - управител, за намаление с 2 /два/ броя на игралните автомати в игрална
зала с адрес: гр. Шумен, р-н „Център“, ул. „Цар Освободител“ № 64.
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. „МЕДЖИК КАН“ ЕООД, гр. Нова Загора (предложение с изх. № 000030-15332 от
06.12.2018 г. по искане с вх. № 000030-15220 от 05.12.2018 г.)
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На 05.12.2018 г. с вх. № 000030-15220, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „МЕДЖИК КАН” ЕООД, гр.
Нова Загора, за подмяна на 24 /двадесет и четири/ броя игрални автомата с 36 /тридесет и
шест/ броя игрални места и утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. Чепеларе, обл. Смолян, кв.
„Пампорово“ № 1, СПА хотел „Орфей“.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване 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
„МЕДЖИК КАН“ ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Нова Загора, обл. Сливен,
ул. „Цар Освободител” № 27, ЕИК: 200037940, представлявано от Свилена Костова
Николова – управител, за подмяна на 24 /двадесет и четири/ броя игрални автомата с
36 /тридесет и шест/ броя игрални места в игрална зала с адрес: гр. Чепеларе, обл. Смолян,
кв. „Пампорово“ № 1, СПА хотел „Орфей“.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „МЕДЖИК КАН” ЕООД, гр. Нова Загора,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.36. „КАЗИНО ЛАРЖ“ ЕООД, гр. Самоков (предложение с изх. № 000030-15328 от
06.12.2018 г. по искане с вх. № 000030-15222 от 05.12.2018 г.)
На 05.12.2018 г. с вх. № 000030-15222, 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,
к-с „Лазур”, бл. 160, първи сутерен и партер.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване 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 Даниел Кирилов
Москов - управител, за подмяна на 2 /два/ 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
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За - 5
Против - няма.
2.37. „РАДКА МОСКОВА“ ЕООД, гр. Самоков (предложение с изх. № 000030-15329 от
06.12.2018 г. по искане с вх. № 000030-15223 от 05.12.2018 г.)
На 05.12.2018 г. с вх. № 000030-15223, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „РАДКА МОСКОВА” ЕООД,
гр. Самоков, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри в игрална зала с адрес: гр. Кюстендил,
бул. „България” № 17.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване 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 „РАДКА
МОСКОВА” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Самоков, Софийска област, ул.
„Проф. Васил Захариев“ № 1, ЕИК: 832080578, представлявано от Вяра Кирилова Москова управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Кюстендил, бул. „България” № 17.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „РАДКА МОСКОВА” ЕООД, 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.
2.38. „РАДКА МОСКОВА“ ЕООД, гр. Самоков (предложение с изх. № 000030-15345 от
06.12.2018 г. по искане с вх. № 000030-15224 от 05.12.2018 г.)
На 05.12.2018 г. с вх. № 000030-15224, 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 автомата и утвърждаване на Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри в игрална зала с адрес: к.к. Боровец,
общ. Самоков, обл. Софийска, х-л „Флора”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване 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 „РАДКА
МОСКОВА” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Самоков, обл. Софийска, ул.
„Проф. Васил Захариев” № 1, ЕИК: 832080578, представлявано от Вяра Кирилова Москова –
управител, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: к.к. Боровец,
общ. Самоков, обл. Софийска, х-л „Флора”.
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ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „РАДКА МОСКОВА” ЕООД, 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. „БЛИЦ ТРЕЙД КЪМПАНИ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-15352
от 06.12.2018 г. по искане с вх. № 000030-15229 от 05.12.2018 г.)
На 05.12.2018 г. с вх. № 000030-15229, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БЛИЦ ТРЕЙД КЪМПАНИ”
ООД, гр. София, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
к.к. „Пампорово”, общ. Чепеларе, обл. Смолян, х-л „Мургавец”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване 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 „БЛИЦ
ТРЕЙД КЪМПАНИ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Средец”,
ул. „Христо Белчев”, № 19, ет. 1, ЕИК: 040506322, представлявано от Жени Нейкова
Димитрова-Пенева – управител, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата в игрална зала
с адрес: к.к. „Пампорово”, общ. Чепеларе, обл. Смолян, х-л „Мургавец”.
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. „КАЛИМАН“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-15331 от 06.12.2018 г.
по искане с вх. № 000030-15233 от 05.12.2018 г.)
На 05.12.2018 г. с вх. № 000030-15233 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЛИМАН” ООД,
гр. София, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Ямбол, кс „Мраморно море”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„КАЛИМАН” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”,
бул. „Цариградско шосе”, 7-ми километър, сградата на ЗИТ, корпус ІІ, ет. 3, ЕИК: 040787168,
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представлявано поотделно от Румен Манолов Данаилов и Христо Петров Христов –
управители, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Ямбол, кс „Мраморно море”.
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. „ДЕЛТА ТУРС 2002“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-15350 от
06.12.2018 г. по искане с вх. № 000030-15249 от 05.12.2018 г.)
На 05.12.2018 г. с вх. № 000030-15249 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ДЕЛТА ТУРС 2002” ЕООД,
гр. София, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Стара
Загора, бул. „Свети Патриарх Евтимий“ № 138.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ДЕЛТА
ТУРС 2002” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”, бул.
„Цариградско шосе”, 7-ми километър, сградата на ЗИТ, корпус ІІ, ет. 3, ЕИК: 130870702,
представлявано от Анна Велкова Велева - управител, за подмяна на 1 /един/ брой игрален
автомат в игрална зала с адрес: гр. Стара Загора, бул. „Свети Патриарх Евтимий“ № 138.
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. „ДЕЛТА ТУРС 2002“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-15349 от
06.12.2018 г. по искане с вх. № 000030-15267 от 05.12.2018 г.)
На 05.12.2018 г. с вх. № 000030-15267 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 и увеличение с 1 /един/ брой на игралните автомати и
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати за игрална зала с адрес: гр. Лом, обл. Монтана, ул. „Панайот Волов” № 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване 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:
49

Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ДЕЛТА
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: 130870702,
представлявано от Анна Велкова Велева – управител, за подмяна на 2 /два/ броя и
увеличение с 1 /един/ брой на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Лом,
обл. Монтана, ул. „Панайот Волов” № 1.
II. Да бъдат утвърдени представените от „ДЕЛТА ТУРС 2002“ ЕООД, 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. ЕТ „ЮЛИАН ПАСКОВ“, с. Рилци (предложение с изх. № 000030-15330 от
06.12.2018 г. по искане с вх. № 000030-15301 от 06.12.2018 г.)
На 06.12.2018 г. с вх. № 000030-15301, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „ЮЛИАН ПАСКОВ”,
с. Рилци, община Благоевград, за подмяна на 1 /един/ игрален автомат с 5 /пет/ игрални
места в игрална зала с адрес: гр. Благоевград, ул. „Антим І” № 7.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване 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 „ЮЛИАН ПАСКОВ”, със седалище и адрес на управление: с. Рилци, общ. Благоевград,
обл. Благоевград, ЕИК: 101716174, представляван от Юлиан Илиев Пасков /физическо лице –
търговец/, за подмяна на 1 /един/ игрален автомат с 5 /пет/ игрални места в игрална зала с
адрес: гр. Благоевград, ул. „Антим І” № 7.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.44. „ИНФОФЕСТ“ ЕООД, гр. Пазарджик (предложение с изх. № 000030-15344 от
06.12.2018 г. по искане с вх. № 000030-15300 от 06.12.2018 г.)
На 06.12.2018 г. с вх. № 000030-15300, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ИНФОФЕСТ” ЕООД,
гр. Пазарджик, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес:
гр. Велинград, обл. Пазарджик, бул. „Съединение” № 85.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
50

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
„ИНФОФЕСТ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пазарджик, бул. „Христо
Ботев“ № 69, ЕИК: 112568360, представлявано от Цветана Лукова Шопова – управител, за
подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Велинград,
обл. Пазарджик, бул. „Съединение” № 85.
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. „ИНФОФЕСТ“ ЕООД, гр. Пазарджик (предложение с изх. № 000030-15343 от
06.12.2018 г. по искане с вх. № 000030-15302 от 06.12.2018 г.)
На 06.12.2018 г. с вх. № 000030-15302, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ИНФОФЕСТ” ЕООД,
гр. Пазарджик, за подмяна на 2 /два/ игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Пазарджик, бул. „Христо Ботев” № 69.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване 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
„ИНФОФЕСТ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пазарджик, бул. „Христо
Ботев” № 69, ЕИК: 112568360, представлявано от Цветана Лукова Шопова - управител, за
подмяна на 2 /два/ игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Пазарджик, бул. „Христо
Ботев” № 69.
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 в игрално казино (онлайн):
2.1. „ЕВРОФУТБОЛ ЛИМИТЕД (EUROFOOTBALL LIMITED)“ LTD, Република
Малта (предложение с изх.№ 000030-15307 от 06.12.2018 г. по искане с вх. № 00003015090 от 14.12.2018 г.)
На 04.12.2018 г. с вх. № 000030-15090, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕВРОФУТБОЛ“ ЛИМИТИД
(EUROFOOTBALL LIMITED), 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/.
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В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване 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
„ЕВРОФУТБОЛ“ ЛИМИТИД (EUROFOOTBALL LIMITED) със седалище и адрес на
управление: Малта, гр. Ташбиш, ХВХ 1063, 16 Вила Семина, ул. „Монсеньор Алфредо
Мифсуд“, (Villa Ichang № 16, Triq Mons. Alfredo Mifsud, Ta’Xbiex XBX 1063),
представлявано от Митко Цветанов Тодоров и Стефан Торнтон, поотделно, 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/, както следва:
1. Игрални модули на игралния софтуер на комуникационно оборудване,
с който ще бъде увеличен броя им:
№
1.

Наименование
EGT Multigame Server

Тип, версия

Производител

Документ за изпитан тип

v.3.5.1

„ЕГТ Интерактив“ ЕООД

КС-053

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

Наименование

Тип, версия

Производител

Документ за изпитан тип

1.

EFBET

1.0

Optima Information Services,
SLU

BUL.OPT-OL.1001.01 от
11.07.2015 г.

Тип, версия

Производител

Документ за изпитан тип

GS 3.2

„Казино Технологии“ АД

КС-008

GS 4.1

„Казино Технологии“ АД

КС-010

GS 4.2

„Казино Технологии“ АД

КС-013

GS 4.3

„Казино Технологии“ АД

КС-021

2.2. Модули:
№
1.
2.
3.
4.

Наименование
Elephant RGS
(Remote Game Server)
Elephant RGS
(Remote Game Server)
Elephant RGS
(Remote Game Server)
Elephant RGS
(Remote Game Server)

5.

EGT Multigame Server

v.3.2.0

6.

EGT Multigame Server

v.3.2.1

7.

EGT Multigame Server

v.3.2.3

8.

EGT Multigame Server

v.3.2.4

9.

MGS RGS

10.

MGS RGS

11.

MGS RGS

RGS v.1.0, RNG
ver.35.0.0.657
RGS v.2.0, RNG
ver.35.0.0.657
RGS v.3.0, RNG
ver.35.0.0.657

„Евро Геймс Технолоджи“
ЕООД
„Евро Геймс Технолоджи“
ЕООД
„Евро Геймс Технолоджи“
ЕООД
„Евро Геймс Технолоджи“
ЕООД
Microgaming Software
Systems Limited
Microgaming Software
Systems Limited
Microgaming Software
Systems Limited

КС-012
КС-014
КС-019
КС-022
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12.

MGS RGS

RGS v.4.0, RNG
ver.35.0.0.657

Microgaming Software
Systems Limited

13.

Live Dealer
(Live Casino Services)

v.1.1

Evolution Gaming

14.

Amatic Game Server

2.0.34

15.

MGS RGS

RGS v.5.0, RNG
ver.35.0.0.657

16.

EGT Multigame Server

v.3.2.5

17.

EGT Multigame Server

v.3.4.0

18.

19.
20.

Крупие на живо/
Live Dealer (Live
Casino Services)
Крупие на живо/
Live Dealer (Live
Casino Services)
EGT Multigame Server
v.3.4.1

„КАЗИНО ИГРИ И
ИНОВАЦИИ“ ООД
Microgaming Software
Systems Limited
„ЕГТ ИНТЕРАКТИВ“
ЕООД
„ЕГТ ИНТЕРАКТИВ“
ЕООД

NMI/089/052/BG/SCG/02 от
16.12.2015
КС-024

КС-027
КС-029

v.1.2

Evolution Gaming

NMI/089/075/BG/SCG01

v.1.3

Evolution Gaming

NMI/089/076/BG/SCG01

v.3.4.1

21.

Amatic Game Server

2.1.01

22.

EGT Multigame Server

v.3.4.3

„ЕГТ ИНТЕРАКТИВ”
ЕООД
„КАЗИНО ИГРИ И
ИНОВАЦИИ” ООД
„ЕГТ ИНТЕРАКТИВ“
ЕООД

КС-033
КС-038
КС-039

23.

Betgames.tv Platform

v.5020

Betgames.tv

NMI/194/006/BG/SCG/01 от
07.12.2017 г.
NMI/194/007/BG/SCG/01 от
05.12.2017 г.

24.

EGT Multigame Server

v.3.5.0.

„ЕГТ ИНТЕРАКТИВ“
ЕООД

КС-045

25.

Elephant RGS
(Remote Game Server)

GS 4.4

„Казино Технологии“ АД

КС-041

26.

PariPlay RGS

PariPlay Game
Engine VS012

PariPlay LTD.

PRP-BG-1803-R1/09.03.2017 г.

27.

Live Dealer
(Live Casino Services)

Тип v.1.4

Evolution Gaming

28.
29.

Elephant RGS
EGT Multigame Server

GS 4.5
v.3.5.1

„Казино Технологии“ АД
„ЕГТ Интерактив“ ЕООД

NMI/089/197/BG/SCG/01 и
EVL002GAM_LIGHTNING
ROULETTE_BG_rev.1
КС-048
КС-053

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. „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ“ АД, гр. София (предложение с изх. № 000030-15181
от 05.12.2018 г. по искане с вх. № 000030-15129 от 04.12.2018 г.)
На 04.12.2018 г. с вх. № 000030-15129 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ”
AД, гр. София, за увеличение с 1 /един/ брой игрален софтуер на комуникационното
оборудване за организиране онлайн на хазартни игри в игрално казино /сайт за онлайн
залагания: www.7777.bg/.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
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Да бъде дадено разрешение за извършване на промяна в издаден лиценз на
„НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ” AД със седалище и адрес на управление: гр. София,
р-н „Оборище”, ул. „Московска” № 43, ЕИК: 204061981, представлявано от Димитър Денчев
Ганев, изразяваща се в увеличение с 1 /един/ брой игрален софтуер на комуникационното
оборудване за организиране онлайн на хазартни игри в игрално казино /сайт за онлайн
залагания: www.7777.bg /, както следва:
1. Игралeн софтуер на комуникационно оборудване, с който ще бъде
увеличен:
№

1.

Наименование

Тип, версия

Производител

Идент. номер

Документ за изпитан
тип

EGT Multigame Server

v.3.5.1

„ЕГТ
ИНТЕРАКТИВ”
ЕООД

1501-3.2

КС-053

2. Игрален софтуер на комуникационно оборудване, който ще бъде
експлоатиран след промените:
№

Наименование

Тип, версия

1.

BetSys

2.

BetSys

3.
4.

Игрален Казино Сървър
Игрален Казино Сървър

Модул Bet 7,
тип 02
Модул Bet 7,
тип 04
01
01, 1.10

5.

LIVE CASINO STUDIO

V.002.1

6.

Игрален Казино Сървър

7.

Casino Hold’m

8.

Dream Catcher на
платформата Evolution
Gaming

9.

Caribbean Stud Poker на
Evolution Gaming

10.

Игрален Казино Сървър

11.

Игрален Казино Сървър

12.

Игрален Казино Сървър

13.

Игрален Казино Сървър

01, 1.20
Evolution
gaming
6.20170502.123
226
Evolution
gaming
6.20170403.125
923
Evolution
gaming 5.91
Тип 01,
версия 1.30
Тип 01,
версия 1.40
Тип 01,
версия 1.50
Тип 01,
версия 1.60

Производител

Идент. номер

Документ за изпитан тип

„И-КАРД” ООД

2015

КС-004

„И-КАРД” ООД

BETSYS-2016-01

КС-028

„И-КАРД” ООД
„И-КАРД” ООД
„Желев Геймс“
ЕООД
„И-КАРД” ООД

ИКС-2016-09
ИКС-2017-02

КС-031
КС-037

JG-LCS-002

КС-034

ИКС-2017-06

КС-040

Evolution Gaming
Ltd.

6.20170502.123226

NMI/089/094/BG/SCG/01
от 24.05.2017 г.

Evolution Gaming
Ltd.

6.20170403.125923

NMI/089/092/BG/SCG/02
от 27.04.2017 г.

Evolution Gaming
Ltd.

5.91

NMI/089/083/BG/SCG/02
от 27.01.2017 г.

„И-КАРД” ООД

ИКС-2017-10

КС-044

„И-КАРД” ООД

ИКС-2018-04

КС-047

„И-КАРД” ООД

ИКС-2018-08

КС-050

„И-КАРД” ООД

ИКС-2018-09

КС-051

-

85110MGSBGM от
05.02.2018 г. и
85111MGSBGM от
05.02.2018 г.

-

Microgaming
Software Systems
Limited

15.

Texas Hold’em Blaze,
Cash Game,
Texas Hold’em,
Sit’n Go Tournament,
Texas Hold’em Scheduled
Tournament,
Omaha Cash Game,
Omaha Sit’n Go
Tournament,
Omaha Scheduled
Tournament

-

Microgaming
Software Systems
Limited

-

85108MGSBGM от
05.02.2018 г. и
85109MGSBGM от
05.02.2018 г.

16.

EGT Multigame Server

v.3.5.0

„ЕГТ
ИНТЕРАКТИВ”

1501-3.2

КС-045

14.

Fish Party Poker
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17.

EGT Multigame Server

v.3.5.1

ЕООД
„ЕГТ
ИНТЕРАКТИВ”
ЕООД

1501-3.2

КС-053

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 тото и лото игри:
3.1. „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР“ ДП, гр. София (предложение с изх. №
000030-15184 от 05.12.2018 г. по искане с вх. № 000030-14957 от 03.12.2018 г.)
На 03.12.2018 г. с вх. № 000030-14957, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН
ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се
приемат залози и изплащат печалби за тото игра „ТОТО 2”, изразяваща се в увеличение с 1
/един/ брой на тото пунктовете.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване 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 издаден лиценз на ДП
„БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” със седалище и адрес на управление: гр. София,
р-н „Красно село”, ул. „Хайдушко изворче” № 28, ЕИК: 202766380, представлявано от
Дамян Георгиев Дамянов – изпълнителен директор, за промяна в броя и адресите на
пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат печалби за тото игра „ТОТО 2”, както
следва:
I. Да се разреши на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” да приема залози
и изплаща печалби за тото игра „ТОТО 2” в следните пунктове:
1. с. Масларево, обл. Велико Търново, сграда № 36.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против – няма.
3.2. „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР“ ДП, гр. София (предложение с изх. №
000030-15214 от 05.12.2018 г. по искане с вх. № 000030-14959 от 03.12.2018 г.)
На 03.12.2018 г. с вх. № 000030-14959, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН
ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се
приемат залози и изплащат печалби за тото игра „ТОТО 2”, изразяваща се в увеличение с 2
/два/ броя на тото пунктовете.
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В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване 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 издаден лиценз на ДП
„БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” със седалище и адрес на управление: гр. София,
р-н „Красно село”, ул. „Хайдушко изворче” № 28, ЕИК: 202766380, представлявано от
Дамян Георгиев Дамянов – изпълнителен директор, за промяна в броя и адресите на
пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат печалби за тото игра „ТОТО 2”, както
следва:
I. Да се разреши на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” да приема залози
и изплаща печалби за тото игра „ТОТО 2” в следните пунктове:
1. с. Мирово, обл. Стара Загора, ул. „24-ти Май“ № 24;
2. гр. Бургас, обл. Бургас, ул. „Гладстон“ № 107.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против – няма.
3.3. „ЕВРОБЕТ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-15334 от 06.12.2018 г. по
искане с вх. № 000030-15272 от 05.12.2018 г.)
На 05.12.2018 г. с вх. № 000030-15272 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 единадесет разновидности: „ЕВРОШАНС”,
„ЛОТОДЖАКПОТ”, „ЛОТОМАНИЯ”, „ШАНС”, „ПОКЕР ШАНС”, „БИНГО МИЛИОН“,
„СУПЕР“, „ЛОТО“, „ЗОДИАК“, „5 от 11“ и „СПОРТ ШАНС“, изразяваща се увеличение с 4
/четири/ и намаляване с 2 /два/ броя на букмейкърските пунктове.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване 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 заедно от
Милен Иванов Стаматов и Николаос Арсенопулос – управители, 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 единадесет разновидности: „ЕВРОШАНС”, „ЛОТОДЖАКПОТ”,
„ЛОТОМАНИЯ”, „ШАНС”, „ПОКЕР ШАНС”, „БИНГО МИЛИОН“, „СУПЕР“, „ЛОТО“,
„ЗОДИАК“ , „5 от 11“ и „СПОРТ ШАНС“, както следва:
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I. Да се прекрати дейността на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби
в следните пунктове:
1. к. к. Слънчев бряг, общ. Несебър, обл. Бургас, Изток, УПИ IV, кв. 27;
2. с. Кранево, общ. Балчик, обл. Добрич, ул. „Шипка“ № 6;
II. Да се разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в
следните пунктове:
1. гр. Севлиево, обл. Габрово, ж.к. „Д-р Атанас Москов“, бл. 29, ет. 0, обект 29;
2. с. Славовица, общ. Септември, обл. Пазарджик, ул. „Предел“ № 38;
3. гр. Върбица, обл. Шумен, ул. „Септемврийско въстание“ № 30;
4. гр. Севлиево, обл. Габрово, ул. „Хаджи Ангел“ №19.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против – няма.
4. За залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и
кучета:
4.1. „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР“ ДП, гр. София (предложение с изх. №
000030-15183 от 05.12.2018 г. по искане с вх. № 000030-14956 от 03.12.2018 г.)
На 03.12.2018 г. с вх. № 000030-14956, 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 увеличение с 1 /един/ брой на тото
пунктовете.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да се даде разрешение за извършване на промяна в издадения лиценз на
ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, със седалище и адрес на управление:
гр. София, район „Красно село”, ул. „Хайдушко изворче” № 28, ЕИК: 202766380,
представлявано от Дамян Георгиев Дамянов – изпълнителен директор, за промяна 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:
I. Да се разреши на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” да приема залози
и изплаща печалби за игра със залагания върху резултати от спортни състезания „СПОРТ
ТОТО 1” в следните пунктове:
1. с. Масларево, обл. Велико Търново, сграда № 36.
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.
4.2. „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР“ ДП, гр. София (предложение с изх. №
000030-15213 от 05.12.2018 г. по искане с вх. № 000030-14958 от 03.12.2018 г.)
На 03.12.2018 г. с вх. № 000030-14958, 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 увеличение с 2 /два/ броя на тото
пунктовете.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да се даде разрешение за извършване на промяна в издадения лиценз на
ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, със седалище и адрес на управление:
гр. София, район „Красно село”, ул. „Хайдушко изворче” № 28, ЕИК: 202766380,
представлявано от Дамян Георгиев Дамянов – изпълнителен директор, за промяна 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:
I. Да се разреши на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” да приема залози
и изплаща печалби за игра със залагания върху резултати от спортни състезания „СПОРТ
ТОТО 1” в следните пунктове:
1. с. Мирово, обл. Стара Загора, ул. „24-ти Май“ № 24;
2. гр. Бургас, обл. Бургас, ул. „Гладстон“ № 107.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против – няма.
4.3. „ЕВРОБЕТ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-15335 от 06.12.2018 г.
по искане с вх. № 000030-15273 от 05.12.2018 г.)
На 04.12.2018 г. с вх. № 000030-15273 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 игри със залагания върху резултати от спортни състезания „СПОРТ ШАНС“,
изразяваща се увеличение с 4 /четири/ и намаляване с 2 /два/ броя на букмейкърските
пунктове.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
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При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване 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 заедно от
Милен Иванов Стаматов и Николаос Арсенопулос - управители, 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 „СПОРТ ШАНС“, както следва:
I. Да се прекрати дейността на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби
в следните пунктове:
1. к. к. Слънчев бряг, общ. Несебър, обл. Бургас, Изток, УПИ IV, кв. 27;
2. с. Кранево, общ. Балчик, обл. Добрич, ул. „Шипка“ № 6;
II. Да се разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в
следните пунктове:
1. гр. Севлиево, обл. Габрово, ж.к. „Д-р Атанас Москов“, бл. 29, ет. 0, обект 29;
2. с. Славовица, общ. Септември, обл. Пазарджик, ул. „Предел“ № 38;
3. гр. Върбица, обл. Шумен, ул. „Септемврийско въстание“ № 30;
4. гр. Севлиево, обл. Габрово, ул. „Хаджи Ангел“ №19.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против – няма.
5. За залагания върху случайни събития и със залагания, свързани с познаване на
факти:
5.1. „ЕВРОБЕТ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-15333 от 06.12.2018 г.
по искане с вх. № 000030-15274 от 05.12.2018 г.)
На 05.12.2018 г. с вх. № 000030-15274, 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 игри със залагания върху случайни събития и със залагания, свързани с
познаване на факти „МЕДЖИК ШАНС”, изразяваща се увеличение с 4 /четири/ и
намаляване с 2 /два/ броя на букмейкърските пунктове.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
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Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕВРОБЕТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище”,
ж.к. „Подуяне”, бул. „Ситняково” № 48, eт. 4, ЕИК: 121179290, представлявано заедно от
Милен Иванов Стаматов и Николаос Арсенопулос- управители, изразяващи се в промяна в
броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат печалби за игри със
залагания върху случайни събития и със залагания, свързани с познаване на факти
„МЕДЖИК ШАНС”, както следва:
I. Да се прекрати дейността на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби
в следните пунктове:
1. к. к. Слънчев бряг, общ. Несебър, обл. Бургас, Изток, УПИ IV, кв. 27;
2. с. Кранево, общ. Балчик, обл. Добрич, ул. „Шипка“ № 6;
II. Да се разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в
следните пунктове:
1. гр. Севлиево, обл. Габрово, ж.к. „Д-р Атанас Москов“, бл. 29, ет. 0, обект 29;
2. с. Славовица, общ. Септември, обл. Пазарджик, ул. „Предел“ № 38;
3. гр. Върбица, обл. Шумен, ул. „Септемврийско въстание“ № 30;
4. гр. Севлиево, обл. Габрово, ул. „Хаджи Ангел“ №19.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против – няма.

По раздел четиринадесет. Разни.
1.1. „ПРОТЕКТ ИНВЕСТ“ ООД, гр. Бургас (предложение с изх.№ 000030-13705 от
07.11.2018 г.)
На основание чл. 22, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 85, ал. 1, т. 1 от ЗХ с Решение №
000030-13992 от 09.11.2018 г., ДКХ приложи принудителна административна мярка –
временно отнема за срок от три месеца лиценз, за който е издадено Удостоверение №
000030-7877/02.07.2017г. на „ПРОТЕКТ ИНВЕСТ” ООД, гр. Бургас, за организиране на
хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Созопол, ул. „Велека” № 2.
При извършена проверка се установи, че организаторът няма просрочени публични
задължения в размер над 5 000 лв.
Във връзка с гореизложеното, Държавна комисия по хазарта
РЕШИ:
Прекратява действието на приложената с Решение № 000030-13992 от 09.11.2018
г. принудителна административна мярка – отнемане за три месеца на лиценз за
организиране на хазартни игри, на основание чл. 85, ал. 1, т. 1 от Закона за хазарта на
ПРОТЕКТ ИНВЕСТ“ ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул.
„Оборище“ 15, ЕИК: 203104262, представляван от Владимир Костантинов Ташев –
управител.
Гласували - 5
За - 5
Против – няма.
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По раздел десети. Разглеждане на искания за утвърждаване на представени от
организаторите на хазартни игри правила по чл. 22, ал. 1, т. 11 и удостоверителни
знаци по чл. 22, ал. 1, т. 9 от Закона за хазарта:
1. За игри в игрално казино:
1.1. „ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД“ ЕАД, гр. Свиленград (предложение с изх. № 00003015327 от 06.12.2018 г. по искане с вх. № 000030-15161 от 05.12.2018 г.)
На 05.12.2018 г. с вх. № 000030-15161, 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 утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри в игрално казино в игрално казино с адрес: гр. Свиленград, област Хасково,
ул. „Гео Милев” № 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване 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 от Мустафа Ятмаз,
за намаление с 2 /два/ броя джакпот системи и подмяна на 1 /един/ брой джакпот система 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.
2. За игри с игрални автомати:
2.1. „ТЕМАКС КЛУБ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-15177 от
05.12.2018 г. по искане с вх. № 000030-14710 от 29.11.2018 г.)
На 29.11.2018 г. с вх. № 000030-14710, 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 утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Ломско шосе” № 61.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване 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
„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 намаление с 1 /един/ брой джакпот система 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.
2.2. „НАВИ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-15205 от 05.12.2018 г. по
искане с вх. № 000030-14929 от 30.11.2018 г.)
На 30.11.2018 г. с вх. № 000030-14929 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „НАВИ” ООД, гр. София, за
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. София, ж.к. „Младост – 4” до бл. 416, Битов комбинат –
секция № 2.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз
на „НАВИ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Оборище”, бул. „Янко
Сакъзов” № 76, ЕИК: 831574168, представлявано от Иван Георгиев Главински – управител,
за промяна в нивата на формиране на джакпот премия тип „Мистери“в игрална зала с адрес:
гр. София, ж. к. „Младост – 4” до бл. 416, Битов комбинат – секция № 2.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „НАВИ” ООД, гр. София, Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против – няма.
2.3. „НАВИ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-15193 от 05.12.2018 г. по
искане с вх. № 000030-14932 от 30.11.2018 г.)
На 30.11.2018 г. с вх. № 000030-14932 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „НАВИ” ООД, гр. София,
за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. София, район „Слатина“, ж. к. „Христо Смирненски” бл.
47А.
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В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз
на „НАВИ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Оборище”, бул. „Янко
Сакъзов” № 76, ЕИК: 831574168, представлявано от Иван Георгиев Главински – управител,
за промяна в нивата на формиране на джакпот премия тип „Мистери“в игрална зала с адрес:
гр. София, район „Слатина“, ж. к. „Христо Смирненски” бл. 47А.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „НАВИ” ООД, гр. София, Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против – няма.
2.4. „КУИНС ТРЕЙД“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-15209 от
05.12.2018 г. по искане с вх. № 000030-14930 от 30.11.2018 г.)
На 30.11.2018 г. с вх. № 000030-14930 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 утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, район „Оборище, бул. „Янко Сакъзов”
№ 76.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за 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 „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, Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. София,
район „Оборище“, бул. „Янко Сакъзов” № 76.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против – няма.
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2.5. „ГОЧЕВ – СТАР“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-15208 от
05.12.2018 г. по искане с вх. № 000030-14931 от 30.11.2018 г.)
На 30.11.2018 г. с вх. № 000030-14931 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ГОЧЕВ-СТАР” ООД, гр.
София, за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, район „Подуяне“, ул. „Александър
Екзарх” № 11.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за 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 „ГОЧЕВ-СТАР” ООД, със седалище и адрес на
управление: гр. София, р-н „Оборище”, бул. „Янко Сакъзов” № 76, ЕИК: 131226557,
представлявано заедно и поотделно от Сотир Ангелов Гочев и Димитър Михайлов Петков –
управители, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати за игрална зала с адрес: гр. София, район „Подуяне“, ул. „Александър Екзарх”
№ 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.
3. За моментна лотарийна игра:
3.1. „НЮ ГЕЙМС“ АД, гр. София (предложение с изх. № 000030-15309 от 06.12.2018 г.
по искане с вх. № 000030-15126 от 04.12.2018 г.)
На 04.12.2018 г. с вх. № 000030-15126, 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” АД, гр. София,
за утвърждаване на 1 /един/ брой образец на талон за участие в моментна лотарийна игра
„НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ-МОМЕНТНИ ИГРИ”, разновидност „Трезор: 1 печалба х
500 000 лева, 2 х 100 000 лева“ (корекция на вече утвърден билет).
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за 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 бъде утвърден представеният от „НЮ ГЕЙМС” АД със седалище и адрес на
управление: гр. София, район „Средец”, ул. „Фритьоф Нансен“ № 37, ЕИК: 203648851,
представлявано от Димитър Денчев Ганев, 1 /един/ брой образец на талон за участие в
моментна лотарийна игра „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ-МОМЕНТНИ ИГРИ”, разновидност
с наименование: „Трезор: 1 печалба х 500 000 лева, 2 х 100 000 лева“ (корекция на вече
утвърден билет).
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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 единадесет. Разни.
1. Докладна записка 000030-15355/07.12.2018 г.
На 04.12.2018 г. с вх. № 000030-15087, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „САПФИР БГ” ЕООД,
гр. Свиленград, за подмяна на 13 /тринадесет/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. Свиленград, обл. Хасково, ул. „Страшимир Дочков“ № 49-51.
С вх. № 000030-15351/06.12.2018 г. е внесено заявление за прекратяване
разглеждането на горепосоченото искане.
Съгласно чл. 56, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс (АПК)
административният орган прекратява производството по искане на страната, по чиято
инициатива то е започнало.
РЕШИ:
Прекратява образуваното административно производство по писмено искане с
вх. № 000030-15087/04.12.2018 г. от „САПФИР БГ” ЕООД, гр. Свиленград, за подмяна
на 13 /тринадесет/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Свиленград,
обл. Хасково, ул. „Страшимир Дочков“ № 49-51.
Гласували - 5
За - 5
Против – няма.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА:
МАРИЯ ФИЛИПОВА

Секретар-протоколчик:
/Моника Георгиева/
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