РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВОНАФИНАНСИТЕ
ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА

ПРОТОКОЛ
№ 000030-4679
Гр. София, 20.06.2014 г.
Днес, 20 юни 2014 г. се проведе заседание на Държавната комисия по хазарта (ДКХ) с
участието на г-н Огнемир Митев – председател, г-н Васил Панов, г-жа Маргарита
Константинова – Златанова, г-н Тодор Керанов и г-н Явор Колев – членове.
На заседанието присъства г-н Григор Господинов – директор на дирекция
„ЛИКОИСА” в ДКХ.
Заседанието се проведе при наличието на предвидения в закона кворум при следния
ДНЕВЕН РЕД:
Раздел първи - Определяне на интернет страници, чрез които се организират хазартни
игри от лица, които не са получили лиценз по Закона за хазарта /изх. № П-693/19.06.2014
г./
Раздел втори - Разглеждане на заявления за утвърждаване на тип, версия и
модификация на игрално оборудване, които могат да се експлоатират в страната, по
списък.
Раздел трети - Разглеждане на писмени искания за промени в обстоятелства, вписани в
издаден лиценз:
1. За игри в игрално казино:
1.1."ИНТКО ИНТЕРНЕШЪНЪЛ КАЗИНО КЛУБ" ЕАД, гр. София /изх. № 000030-433417.06.2014/ /вх. № 000030-4167-11.06.2014/
1.2."ИНТКО ИНТЕРНЕШЪНЪЛ КАЗИНО КЛУБ" ЕАД, гр. София /изх. № 000030-433517.06.2014/ /вх. № 000030-4168-11.06.2014/
Раздел четвърти - Разглеждане на писмени искания за промяна в обстоятелства,
вписани в Търговския регистър:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."ПИРИН СТИЛ" ЕООД, гр. Велико Търново /изх. № 000030-4403-18.06.2014/ /вх. №
000030-4169-11.06.2014/
Раздел пети - Разглеждане на писмени искания за прекратяване действието на
удостоверение за издаден лиценз преди изтичане на срока му:
1. Игри с игрални автомати:
1.1."БРИЗ - М" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-4406-18.06.2014/ /вх. № 000030-418911.06.2014/
Раздел шести - Разглеждане на писмени искания за издаване на лиценз за нов обект:
1.За игри с игрални автомати:
1.1."СИКС ГРУП - 09 ЕООД" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-4431-19.06.2014/ /вх. №
000030-3730-30.05.2014/
Раздел седми - Разглеждане на писмени искания за издаване на лиценз за обект, в който
са се организирали хазартни игри:
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1. За игри с игрални автомати:
1.1."МАКАО 2 ООД" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-4427-18.06.2014/ /вх. № 000030-375030.05.2014/
Раздел осми - Разглеждане на писмени искания за извършване на промени в
Удостоверение за издаден лиценз:
1. За игри в игрално казино:
1.1."САН МАРКО ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-4409-18.06.2014/
/вх. № 000030-3583-26.05.2014/
1.2."САН МАРКО ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-4402-18.06.2014/
/вх. № 000030-3800-02.06.2014/
1.3."МАКРА-Т" ООД, гр. София /изх. № 000030-4390-18.06.2014/ /вх. № 000030-388305.06.2014/
1.4."ХОТЕЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛ" АД, гр. София /изх. № 000030-4330-17.06.2014/ /вх. №
000030-3921-06.06.2014/
1.5."СИТИ КАЗИНО ГРУП" ООД, гр. София /изх. № 000030-4469-19.06.2014/ /вх. № 0000304157-10.06.2014/
1.6."ЕС ВИ ЕС" АД, гр. София /изх. № 000030-4471-19.06.2014/ /вх. № 000030-395909.06.2014/
2. За игри с игрални автомати:
2.1."НОВА АЛМ" ООД, гр. Варна /изх. № 000030-4380-18.06.2014/ /вх. № 000030-329619.05.2014/
2.2."КОМЕРС" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-4315-16.06.2014/ /вх. № 000030-374530.05.2014/
2.3."КОМЕРС" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-4316-16.06.2014/ /вх. № 000030-374630.05.2014/
2.4."КОМЕРС" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-4317-16.06.2014/ /вх. № 000030-374730.05.2014/
2.5."КОМЕРС" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-4318-16.06.2014/ /вх. № 000030-374830.05.2014/
2.6."КОМЕРС" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-4319-16.06.2014/ /вх. № 000030-374930.05.2014/
2.7."КОМЕРС" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-4326-16.06.2014/ /вх. № 000030-396109.06.2014/
2.8."ВЕЛ ЕНТЪРТЕЙМЪНТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-4386-18.06.2014/ /вх. № 0000303816-02.06.2014/
2.9."БАРГЕЙМ" АД, гр. София /изх. № 000030-4332-17.06.2014/ /вх. № 000030-381702.06.2014/
2.10."БАРГЕЙМ" АД, гр. София /изх. № 000030-4331-17.06.2014//вх. № 000030-381802.06.2014/
2.11."БАРГЕЙМ" АД, гр. София/изх. № 000030-4391-18.06.2014//вх. № 000030-387004.06.2014/
2.12."БАРГЕЙМ" АД, гр. София /изх. № 000030-4392-18.06.2014/ вх. № 000030-387104.06.2014/
2.13."БАРГЕЙМ" АД, гр. София /изх. № 000030-4425-18.06.2014/ /вх. № 000030-388805.06.2014/
2.14."БАРГЕЙМ" АД, гр. София /изх. № 000030-4461-19.06.2014/ /вх. № 000030-419411.06.2014/
2.15."МЕРИЛИН 1" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-4320-16.06.2014/ /вх. № 000030-383303.06.2014/
2.16."МЕРИЛИН 1" ЕООД, гр. Варна/изх. № 000030-4321-16.06.2014//вх. № 000030-383403.06.2014/

Стр. 3
2.17."МЕРИЛИН 1" ЕООД, гр. Варна/изх. № 000030-4322-16.06.2014/ /вх. № 000030-383503.06.2014/
2.18."РАЗЛОГ ГЕЙМС" ООД, гр. София /изх. № 000030-4327-16.06.2014/ /вх. № 0000303859-03.06.2014/
2.19."АТЛАС - ЕС КЕЙ" ЕООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-4323-16.06.2014/ /вх. № 0000303875-05.06.2014/
2.20."ПЕТЪР РАШКОВ" ЕТ, гр. София /изх. № 000030-4324-16.06.2014/ /вх. № 000030-387605.06.2014/
2.21."ПЕТЪР РАШКОВ" ЕТ, гр. София /изх. № 000030-4325-16.06.2014/ /вх. № 000030-387705.06.2014/
2.22."ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН" АД, гр. София /изх. № 000030-4404-18.06.2014//вх. №
000030-3966-09.06.2014/
2.23."ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН" АД, гр. София /изх. № 000030-4407-18.06.2014/ /вх. №
000030-3886-05.06.2014/
2.24."ПАЛМС ЛЮЛИН" ООД, гр. София /изх. № 000030-4408-18.06.2014/ /вх. № 0000303887-05.06.2014/
2.25."КИРИЛ ДИНЕВ" ЕТ, гр. Дупница /изх. № 000030-4426-18.06.2014/ /вх. № 000030-388905.06.2014/
2.26."ОКЕАН ГЕЙМС" ООД, гр. Аксаково /изх. № 000030-4328-16.06.2014/ /вх. № 0000303892-05.06.2014/
2.27."ФИЛАДЕЛФИЯ" ООД, гр. Плевен /изх. № 000030-4410-18.06.2014/ /вх. № 0000303923-06.06.2014/
2.28."ПРОФОНДО 2000" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-4430-19.06.2014/ /вх. № 0000303933-06.06.2014/
2.29."ПРОФОНДО 2000" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-4389-18.06.2014/ /вх. № 0000303934-06.06.2014/
2.30."ПИТ 2000" ООД, гр. София /изх. № 000030-4405-18.06.2014/ /вх. № 000030-396809.06.2014/
2.31."ГРАНД КАЗИНО- 1" ООД, гр. София /изх. № 000030-4381-18.06.2014/ /вх. № 0000303940-06.06.2014/
2.32."ГРАНД КАЗИНО- 1" ООД, гр. София /изх. № 000030-4388-18.06.2014/ /вх. № 0000303983-09.06.2014/
2.33."ГРАНД КАЗИНО- 1" ООД, гр. София /изх. № 000030-4387-18.06.2014/ /вх. № 0000303984-09.06.2014/
2.34."ГРАНД КАЗИНО- 1" ООД, гр. София /изх. № 000030-4384-18.06.2014/ /вх. № 0000303985-09.06.2014/
2.35."ГРАНД КАЗИНО 3" ООД, гр. София /изх. № 000030-4382-18.06.2014/ /вх. № 0000303986-09.06.2014/
2.36."БЕФ" ООД, гр. Сливен /изх. № 000030-4385-18.06.2014/ /вх. № 000030-4115-10.06.2014/
2.37."ЕВРО КАЗИНО ГРУП" ООД, гр. София /изх. № 000030-4428-19.06.2014//вх. № 0000304154-10.06.2014/
2.38."СИТИ КАЗИНО ГРУП" ООД, гр. София /изх. № 000030-4429-19.06.2014/ /вх. № 0000304156-10.06.2014/
2.39."НИК-Р-НИКОЛА НИКОЛОВ" ЕТ, гр. Варна /изх. № 000030-4434-19.06.2014/ /вх. №
000030-4164-11.06.2014/
2.40."СТАР ГЕЙМС" ООД, гр. Варна /изх. № 000030-4432-19.06.2014/ /вх. № 000030-419111.06.2014/
2.41."МАКАО" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-4433-19.06.2014/ /вх. № 000030-419211.06.2014/
2.42."ИЙСТ МГ ИНВЕСТ" ЕООД, гр. София, /изх. № 000030-4329-17.06.2014/ /вх. № 0000304187-11.06.2014/
2.43."ЕКС ПИ ЕЛ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-4336-17.06.2014/ /вх. № 000030-418811.06.2014/
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2.44."КЕПИТЪЛ ИНВЕНТ-ВА" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-4452-19.06.2014/ /вх. №
000030-4240-12.06.2014/
2.45."ОРЛИН ИВАНОВ-КОМЕРС" ЕТ, гр. Русе /изх. № 000030-4455-19.06.2014/ /вх. №
000030-4241-12.06.2014/
2.46."ОРЛИН ИВАНОВ-КОМЕРС" ЕТ, гр. Русе /изх. № 000030-4456-19.06.2014/ /вх. №
000030-4242-12.06.2014/
2.47."БРИЗ - М" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-4457-19.06.2014/ /вх. № 000030-428213.06.2014/
2.48."БРИЗ - М" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-4458-19.06.2014/ /вх. № 000030-428313.06.2014/
2.49."БРИЗ - М" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-4459-19.06.2014/ /вх. № 000030-428413.06.2014/
2.50."БРИЗ - М" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-4460-19.06.2014/ /вх. № 000030-428513.06.2014/
2.51."Геймър-2001" ООД, гр. София /изх. № 000030-4468-19.06.2014/ /вх. № 000030-415510.06.2014/
2.52."НАБА ЙИСТГРУП" ООД, гр. Варна /изх. № 000030-4464-19.06.2014/ /вх. № 0000303751-31.05.2014/
2.53."НАБА ЙИСТГРУП" ООД, гр. Варна /изх. № 000030-4462-19.06.2014/ /вх. № 0000303752-31.05.2014/
2.54."ВИЛОКС ГРУП" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-4463-19.06.2014/ /вх. № 0000303754-31.05.2014/
3. За тото и лото игри:
3.1."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-4437-19.06.2014/ /вх. № 000030-429213.06.2014/
3.2."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-437918.06.2014/ /вх. № 000030-4001-10.06.2014/
4. За залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета:
4.1."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-4435-19.06.2014/ /вх. № 000030-429413.06.2014/
4.2."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-440018.06.2014/ /вх. № 000030-4000-10.06.2014/
4.3."ЕВРОФУТБОЛ" ООД, гр. София /изх. № 000030-4401-18.06.2014//вх. № 000030-396209.06.2014/
5. За залагания върху случайни събития:
5.1."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-4436-19.06.2014/ /вх. № 000030-429313.06.2014/
Раздел девети - Разглеждане на писмени искания за утвърждаване на представени от
организаторите на хазартни игри правила по чл. 22, ал. 1, т. 4 – 7 от Закона за хазарта:
1. За игри в игрално казино:
1.1."ИНТКО ИНТЕРНЕШЪНЪЛ КАЗИНО КЛУБ" ЕАД, гр. София /изх. № 000030-433317.06.2014/ /вх. № 000030-3815-02.06.2014/
2. За игри с игрални автомати:
2.1."КАЗИНО ПЕРЛА" ООД, гр. София /изх. № 000030-4393-18.06.2014/ /вх. № 000030-387204.06.2014/
2.2."НАЦИОНАЛ ГРУП" ООД, гр. София /изх. № 000030-4337-17.06.2014/ /вх. № 0000303946-09.06.2014/
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Раздел десети - Докладни записки:
1. Докладна записка с изх. № 000030-4451 от 19.06.2014 г.
2. Докладна записка.
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 /изх. № П693/19.06.2014 г./
С оглед компетентността си за определяне на интернет страници, чрез които се
организират хазартни игри от лица, които не са получи лиценз по Закона за хазарта (ЗХ), ДКХ
осъществява текущо проучване на интернет страници и техни поддомейни, чрез които се
организират хазартни игри и са достъпни от територията на Република България.
Извърши се проверка на следните интернет страници:
1. http://www.365sport365.com/
2. http://www.monacoaces.com/
3. http://www.davincisgold.com/
4. http://www.casinolavida.com/
5. https://www.guts.com/
6. http://www.platinumplay.eu/
7. http://www.platinumplaycasino.com/
8. https://www.gowildcasino.com/
9. https://www.joinbet.eu/
10. https://www.bet2be.com/
Услугите, които се предоставят посредством посочените по-горе интернет страници са
осъществяване на онлайн залози. За всеки един регистрирал се участник, интернет страниците
следва да визуализират и приемат информация по регистрация, залог, печалби и услуги за
помощ и др. Информацията се обосновава на посочената в „Условия и Правила” на интернет
страниците информация без да бъде проверявана пълната функционалност на хазартни игри.
Всички интернет страници имат издаден лиценз за организиране на хазартни игри от
чужди държави и същите са посочени в проект на „Списък на интернет страници, чрез които
се организират хазартни игри от лица, които не са получили лиценз по Закона за хазарта”
(Обн., ДВ, бр. 26 от 2012 г., доп., бр. 54 от 2012 г., бр. 82 от 2012 г. и бр. 94 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 ДКХ.
В развитието на интернет пространството се забелязват тенденции към организирано
използване на букмейкърски къщи, регистрирали свои интернет адреси за хазарт и
интерактивни игри. В организирането на он-лайн хазарта съществува възможността от
злоупотреба от страна на нелицензираните хазартни оператори. Повечето интернет
доставчици (ISP), които предлагат и интернет хазарт, физически се намират в офшорни зони.
В резултат на това операторите могат да променят, преместват или напълно да отстраняват
сайтовете си в рамките на няколко минути. Тази възможност позволява недобросъвестните
оператори да вземат номера на кредитни карти, както и пари, депозирани в сметките на
играчите след което да закрият дейността си. Освен това компютърните хакери или самите
хазартни оператори може чрез намеса в софтуера да манипулират игрите в своя полза.
Участието в интернет хазартни игри, залагания върху резултати, online казино, покер и
др. не могат да бъдат защитени от българското законодателство при настъпили нередности
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относно неизплащане на печалби, кражба на лични данни и други злоупотреби поради факта,
че интернет сайтовете, занимаващи се с хазарт, не са получили лиценз от Държавна комисия
по хазарт. Високата степен на обществена опасност е отчетена от българския законодател,
който е предвидил, че организирането на хазартни игри без съответното разрешение е
престъпление по смисъла на Наказателния кодекс.
Посочените интернет страници не отговарят на изискванията, съдържащи се в Закона
за хазарта и на подзаконовите актове по неговото прилагане.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 22, ал. 1, т. 14 от Закона за хазарта
Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
І. Допълва списъка на интернет страниците, чрез които се организират хазартни
игри от лица, които не са получили лиценз по Закона за хазарта.
IІ. Определя следните интернет страници, чрез които се организират хазартни
игри от лица, които не са получили лиценз по Закона за хазарта:
3. http://www.365sport365.com/
4. http://www.monacoaces.com/
3. http://www.davincisgold.com/
4. http://www.casinolavida.com/
5. https://www.guts.com/
6. http://www.platinumplay.eu/
7. http://www.platinumplaycasino.com/
8. https://www.gowildcasino.com/
9. https://www.joinbet.eu/
10. https://www.bet2be.com/
IIІ. На основание чл. 22, ал. 1, т. 14 от Закона за хазарта разпорежда да се
преустанови нарушението на чл. 3, ал. 1 от Закона за хазарта, а именно да се
преустанови организирането на хазартни игри чрез посочените 10 /десет/ интернет
страници и чрез техните поддомейни, които са достъпни и/или активни от територията
на Република България.
ІV. Възлага на администрацията на ДКХ да публикува актуализирания списък по
чл. 22, ал. 1, т. 14 от Закона за хазарта на интернет страницата на комисията в
законоустановения срок, както и периодично да докладва за резултатите от текущото
проучване на интернет страници, чрез които се организират хазартни игри от лица,
които не са получили лиценз по Закона за хазарта, с оглед неговото поддържане и
обновяване.
V. На основание чл. 87 от Закона за хазарта решението подлежи на незабавно
изпълнение независимо дали е обжалвано. Обжалването му не спира изпълнението.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
По раздел втори - Разглеждане на заявления за утвърждаване на тип, версия и
модификация на игрално оборудване, които могат да се експлоатират в страната, по
списък.
1.„ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ” ООД, гр.София /изх. № 000030-4399/18.06.2014 г./,
/вх. № 000030-3881/05.06.2014г.
На 05.06.2014 г. с вх. № 000030-3881 е подадено писмено заявление от „ЕВРО ГЕЙМС
ТЕХНОЛОДЖИ” ООД за утвърждаване на типове, версии и модификации 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
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на лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта, за изискванията за
изпитване на игрално оборудване и игрален софтуер и за реда за извършване на проверки
(Наредбата).
В изпълнение на задълженията по чл. 14, ал. 1 от Наредбата и във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 8 от ЗХ, се разгледа заявлението и се извърши проучване на приложените към него
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършеното проучване в законоустановения срок на подадените документи се установи,
че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 8 от
Закона за хазарта Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Да бъде утвърден представеният от „ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ” ООД със
седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Панчарево”, ж.к. местност Враня –
Лозен – Триъгълника, ул. Марица № 4, ЕИК 130947038, представлявано от Владимир
Петров Доков - управител, 1 /един/ брой тип игрално оборудване, което може да се
експлоатира в страната, както следва:
1. ИГРАЛЕН АВТОМАТ:
№ по
ред

Наименование

Cat 4 Cash Multi-1

Тип

EGT-VS7 / EGT-VS10-1

Протокол от изпитване №

ИА-2374 от 21.05.2014 г.
„ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ” ООД
№ И-2232/31.10.2013 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване
„ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ” ЕООД
№ И-2232/31.10.2013 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване

Производител / номер на
удостоверение
Заявител / номер на
удостоверение
1.

Производствен (сериен)
номер
Година на производство
Вид на играта:

EGT-VS7 – 92552
EGT-VS10-1 - 94207
2014
Видео слот 6 игри:
1. ACTION MONEY CAT 4 CASH;
2. OCEAN RUSH CAT 4 CASH;
3. AGE OF TROY CAT 4 CASH;
4. RISE OF RA CAT 4 CASH;
5. OIL COMPANY II CAT 4 CASH;
6. BOOK OF MAGIC CAT 4 CASH.

Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.„БУЛГЕЙМ СЕРВИЗ” ЕООД, гр.София /изх. № 000030-4397/18.06.2014 г./,/вх. №
000030-4004/10.06.2014г./
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На 10.06.2014 г. с вх. № 000030-4004 е подадено писмено заявление от „БУЛГЕЙМ
СЕРВИЗ” ЕООД за утвърждаване на типове, версии и модификации на игрално оборудване
чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта (ЗХ), в съответствие с чл. 13 от Наредбата за реда и
начина за включване на лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта, за
изискванията за изпитване на игрално оборудване и игрален софтуер и за реда за извършване
на проверки (Наредбата).
В изпълнение на задълженията по чл. 14, ал. 1 от Наредбата и във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 8 от ЗХ, се разгледа заявлението и се извърши проучване на приложените към него
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършеното проучване в законоустановения срок на подадените документи се установи,
че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 8 от
Закона за хазарта Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Да бъде утвърден представеният от „БУЛГЕЙМ СЕРВИЗ” ЕООД със седалище и
адрес
на
управление:
област
София,
район
р-н
Панчарево
ж.к. -, м. Враня-Лозен- Триъгълника, ул. "Марица" No 4, ЕИК: 106565049,
представлявано от Първан Иванов Първанов – управител, 1 /един/ брой тип игрално
оборудване, което може да се експлоатира в страната, както следва:
1. ИГРАЛEН АВТОМАТ:
№ по
ред

Наименование

Temple of the Tiger Tiger Queen

1.

Тип

VIRIDIAN

Протокол от изпитване №

ИА-2377 от 30.05.2014 г.

Производител

Aristocrat Technologies Australia Pty Ltd.
„БУЛГЕЙМ СЕРВИЗ” ЕООД
№ И-926/20.06.2013 г. за внос и разпространение на
съоръжения за хазартни игри

Заявител / номер на
удостоверение
Производствен (сериен)
номер

DX117354

Година на производство

2013 г.
Видео слот:
1. Temple of the Tiger-Tiger Queen

Вид на играта
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.

3.„БУЛГЕЙМ СЕРВИЗ” ЕООД, гр.София /изх. № 000030-4396/18.06.2014 г./,/вх. №
000030-4005/10.06.2014г./
На 10.06.2014 г. с вх. № 000030-4005 е подадено писмено заявление от „БУЛГЕЙМ
СЕРВИЗ” ЕООД за утвърждаване на типове, версии и модификации 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
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изпитване на игрално оборудване и игрален софтуер и за реда за извършване на проверки
(Наредбата).
В изпълнение на задълженията по чл. 14, ал. 1 от Наредбата и във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 8 от ЗХ, се разгледа заявлението и се извърши проучване на приложените към него
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършеното проучване в законоустановения срок на подадените документи се
установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 8 от
Закона за хазарта Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Да бъде утвърден представеният от „БУЛГЕЙМ СЕРВИЗ” ЕООД със седалище и
адрес
на
управление:
област
София,
район
р-н
Панчарево
ж.к. -, м. Враня-Лозен- Триъгълника, ул. "Марица" No 4, ЕИК: 106565049,
представлявано от Първан Иванов Първанов – управител, 1 /един/ брой тип игрално
оборудване, което може да се експлоатира в страната, както следва:
1. ИГРАЛEН АВТОМАТ:
№ по
ред

Наименование

Storm Queens Frost Queen

1.

Тип

VIRIDIAN

Протокол от изпитване №

ИА-2378 от 30.05.2014 г.

Производител

Aristocrat Technologies Australia Pty Ltd.
„БУЛГЕЙМ СЕРВИЗ” ЕООД
№ И-926/20.06.2013 г. за внос и разпространение на
съоръжения за хазартни игри

Заявител / номер на
удостоверение
Производствен (сериен)
номер

DX117351V

Година на производство

2013 г.
Видео слот:
2. Storm Queens Frost Queen

Вид на играта
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.

4.„ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ“ООД /изх. № 000030-4395/18.06.2014 г./,/вх. № И000030-3882/05.06.2014г./
На 05.06.2014 г. с вх. № 000030-3882 е подадено писмено заявление от „ЕВРО ГЕЙМС
ТЕХНОЛОДЖИ” ООД за утвърждаване типове, версии и 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 и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
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При извършеното проучване в законоустановения срок на подадените документи се
установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 8 от
Закона за хазарта Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Да бъдат утвърдени представените от „ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ” ООД със
седалище и адрес на управление: област София, община Столична, гр. София 1151,
район р-н Панчарево, ж.к. местност Враня - Лозен - Триъгълника, ул. „Марица” No 4,
ЕИК: 130134141, представлявано от Владимир Петров Доков, 3 /три/ броя модификации
на игрално оборудване, които могат да се експлоатират в страната, както следва:
1. МОДИФИКАЦИИ НА ИГРАЛНИ АВТОМАТИ:
№
по ред Наименование
1.

PREMIER MULTI-4

Тип

EGT-VS5-4 / EGT-VS6-4 / EGT-VS8

Протокол от изпитване №

ИА-2294.2 от 21.05.2014 г.
„ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ” ООД
№ И-2232/31.10.2013 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване
„ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ” ООД
№ И-2232/31.10.2013 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване

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

EGT-VS5-4 – 87258 / EGT-VS6-4 – 86799 / EGT-VS8 86106
2013
видеорийл 38 игри:
1. ZODIAC WHEEL;
2. BURNING HOT P-Series;
3. DISE & ROLL;
4. RISE OF RA P-Series;
5. GAME OF LUCK;
6. 20 SUPER HOT P-Series;
7. FOREST BAND;
8. IMPERIAL WARS;
9. HALLOWEEN;
10. CIRCUS BRILLIANT;
11. SWEET CHEESE;
12. 40 SUPER HOT P-Series;
13. 5 DAZZLING HOT P-Series;
14. LUCKY HOT P-Series;
15. FORTUNE SPELLS;
16. VERSAILLES GOLD P-Series;
17. MAJESTIC FOREST;
18. OCEAN RUSH P-Series;
19. THE EXPLORERS;
20. WICHES’ CHARM;
21. BOOK OF MAGIC P-Series;
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22. SECRETS OF ALCHEMY;
23. EGYPT SKY;
24. SUPREME HOT;
25. ULTIMATE HOT P-Series;
26. LUCKY CATS P-Series;
27. AMAZING AMAZONIA;
28. SHINING CROWN;
29. ROYAL SECRETS;
30. AGE OF TROY P-Series;
31. KANGAROO LAND;
32. RAINBOW QUEEN;
33. FLAMING HOT P-Series;
34. BLUE HEART P-Series;
35. VENEZIA D’ORO;
36. WALL STREET BOY;
37. EXTRA STARS P-Series;
38. EXTREMELY HOT P-Series;
Видео покер 4 игри:
39. JACK OR BETTER;
40. JOKER POKER;
41. 4 OF A KIND BONUS POKER;
42. 4 OF A KIND DOUBLE DOUBLE BONUS
POKER;
Електронна рулетка 2 игри:
43. EUROPEAN ROULETTE;
44. AMERICAN ROULETTE;
Електронно виртуално Кено 1 игра:
45. KENO UNIVERSE.
2.

Наименование

CLASSIC PREMIER MULTI-4

Тип

EGT-VS2-4

Протокол от изпитване №

ИА-2295.2 от 21.05.2014 г.
„ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ” ООД
№ И-2232/31.10.2013 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване
„ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ” ООД
№ И-2232/31.10.2013 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване

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

84055

Година на производство

2013
Видеорийл 38 игри:
1. ZODIAC WHEEL;
2. BURNING HOT P-Series;
3. DISE & ROLL;
4. RISE OF RA P-Series;
5. GAME OF LUCK;
6. 20 SUPER HOT P-Series;
7. FOREST BAND;
8. IMPERIAL WARS;

Вид на играта
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9. HALLOWEEN;
10. CIRCUS BRILLIANT;
11. SWEET CHEESE;
12. 40 SUPER HOT P-Series;
13. 5 DAZZLING HOT P-Series;
14. LUCKY HOT P-Series;
15. FORTUNE SPELLS;
16. VERSAILLES GOLD P-Series;
17. MAJESTIC FOREST;
18. OCEAN RUSH P-Series;
19. THE EXPLORERS;
20. WICHES’ CHARM;
21. BOOK OF MAGIC P-Series;
22. SECRETS OF ALCHEMY;
23. EGYPT SKY;
24. SUPREME HOT;
25. ULTIMATE HOT P-Series;
26. LUCKY CATS P-Series;
27. AMAZING AMAZONIA;
28. SHINING CROWN;
29. ROYAL SECRETS;
30. AGE OF TROY P-Series;
31. KANGAROO LAND;
32. RAINBOW QUEEN;
33. FLAMING HOT P-Series;
34. BLUE HEART P-Series;
35. VENEZIA D’ORO;
36. WALL STREET BOY;
37. EXTRA STARS P-Series;
38. EXTREMELY HOT P-Series;
Видео покер 4 игри:
39. JACK OR BETTER;
40. JOKER POKER;
41. 4 OF A KIND BONUS POKER;
42. 4 OF A KIND DOUBLE DOUBLE BONUS
POKER;
Електронна рулетка 2 игри:
43. EUROPEAN ROULETTE;
44. AMERICAN ROULETTE;
Електронно виртуално Кено 1 игра:
45. KENO UNIVERSE
3.

Наименование

VEGA PREMIER MULTI-4

Тип

EGT-VS3-4

Протокол от изпитване №

ИА-2296.2 от 21.05.2014 г..
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Производител / номер на
удостоверение
Заявител / номер на
удостоверение

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

Производствен (сериен)
номер

87257

Година на производство

2013
Видеорийл 38 игри:
1. ZODIAC WHEEL;
2. BURNING HOT P-Series;
3. DISE & ROLL;
4. RISE OF RA P-Series;
5. GAME OF LUCK;
6. 20 SUPER HOT P-Series;
7. FOREST BAND;
8. IMPERIAL WARS;
9. HALLOWEEN;
10. CIRCUS BRILLIANT;
11. SWEET CHEESE;
12. 40 SUPER HOT P-Series;
13. 5 DAZZLING HOT P-Series;
14. LUCKY HOT P-Series;
15. FORTUNE SPELLS;
16. VERSAILLES GOLD P-Series;
17. MAJESTIC FOREST;
18. OCEAN RUSH P-Series;
19. THE EXPLORERS;
20. WICHES’ CHARM;
21. BOOK OF MAGIC P-Series;
22. SECRETS OF ALCHEMY;
23. EGYPT SKY;
24. SUPREME HOT;
25. ULTIMATE HOT P-Series;
26. LUCKY CATS P-Series;
27. AMAZING AMAZONIA;
28. SHINING CROWN;
29. ROYAL SECRETS;
30. AGE OF TROY P-Series;
31. KANGAROO LAND;
32. RAINBOW QUEEN;
33. FLAMING HOT P-Series;
34. BLUE HEART P-Series;
35. VENEZIA D’ORO;
36. WALL STREET BOY;
37. EXTRA STARS P-Series;
38. EXTREMELY HOT P-Series;
Видео покер 4 игри:
39. JACK OR BETTER;
40. JOKER POKER;

Вид на играта
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41. 4 OF A KIND BONUS POKER;
42. 4 OF A KIND DOUBLE DOUBLE BONUS
POKER;
Електронна рулетка 2 игри:
43. EUROPEAN ROULETTE;
44. AMERICAN ROULETTE;
Електронно виртуално Кено 1 игра:
45 KENO UNIVERSE.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
5.“ГЕЙПРОМ” ЕООД, гр.София /изх. № 000030-4398/18.06.2014 г./,/вх. № И-0000303896/05.06.2014г./
На 05.06.2014 г. с вх. № 000030-3896 е подадено писмено заявление от „ГЕЙМПРОМ”
ЕООД за утвърждаване на типове, версии и 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 и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършеното проучване в законоустановения срок на подадените документи се
установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 8 от
Закона за хазарта Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Да бъдат утвърдени представените от „ГЕЙМПРОМ” ЕООД със седалище и адрес
на управление: област София, община Столична гр. София, район Лозенец бул. "
ДЖЕЙМС БАУЧЕР " No 20, ЕИК: 131231522, представлявано от ГЕОРГИ МЕТОДИЕВ
КАРАБЕЛЬОВ – управител, 2 /два/ броя типове игрално оборудване, които могат да се
експлоатират в страната, както следва:
1. ИГРАЛНИ АВТОМАТИ:
№ по
ред
1.

Наименование

Sky Rider – Golden Amulet

Тип, версия

VIRIDIAN

Протокол от изпитване №

ИА-2375 от 26.05.2014 г

Производител / номер на
удостоверение

Aristocrat Technologies Australia Pty Ltd

Заявител / номер на
удостоверение
Производствен (сериен)

„ГЕЙМПРОМ” ЕООД
№ И-2721/30.12.2009 г. за внос и разпространение на
съоръжения за хазартни игри
DX88305V
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номер
Година на производство
Вид на играта

2008
Видео слот:
3. Sky Rider – Golden Amulet.

2.

Наименование

Wonder 4 Special Edition

Тип, версия

VIRIDIAN

Протокол от изпитване №

ИА-2376 от 26.05.2014 г

Производител / номер на
удостоверение

Aristocrat Technologies Australia Pty Ltd

Заявител / номер на
удостоверение

„ГЕЙМПРОМ” ЕООД
№ И-2721/30.12.2009 г. за внос и разпространение на
съоръжения за хазартни игри

Производствен (сериен)
номер

DX86270V

Година на производство

2008

Вид на играта

Видео слот:
1.
2.
3.
4.

Buffalo;
Wild Patagonia;
Indian Dreaming;
Fire Light.

Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
По раздел трети - Разглеждане на писмени искания за промени в обстоятелства,
вписани в издаден лиценз:
3. За игри в игрално казино:
1.1."ИНТКО ИНТЕРНЕШЪНЪЛ КАЗИНО КЛУБ" ЕАД, гр. София /изх. № 000030-433417.06.2014/ /вх. № 000030-4167-11.06.2014/
На 11.06.2014 г. с вх. № 000030-4167, на основание чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1 и
чл. 37 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ИНТКО ИНТЕРНЕШЪНЪЛ
КАЗИНО КЛУБ” ЕАД, гр. София, за промяна в обстоятелствата, вписани в издаден лиценз за
организиране на хазартни игри.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от Закона за хазарта (ЗХ) се
извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и чл. 37, ал. 3 от ЗХ, председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с
което:
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Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ИНТКО
ИНТЕРНЕШЪНЪЛ КАЗИНО КЛУБ” ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. София,
район „Красно село”, бул. „Тотлебен” № 8, хотел „Родина”, ет. 21, ЕИК: 130240874,
представлявано от Юксел Бирбудак и Ерсан Догру или Юксел Бирбудак и Росен Солаков или
Юксел Бирбудак и Айкут Сьонмезтекин или Росен Солаков и Ерсан Догру или Росен Солаков
и Айкут Сьонмезтекин или Ерсан Догру и Айкут Сьонмезтекин, само двама по двама, за
промяна в управлението на дружеството - на 02.06.2014 г. като нов представител е вписан
Юксел Бирбудак, а досегашният представител Нури Билгеч е заличен.
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."ИНТКО ИНТЕРНЕШЪНЪЛ КАЗИНО КЛУБ" ЕАД, гр. София /изх. № 000030-433517.06.2014/ /вх. № 000030-4168-11.06.2014/
На 11.06.2014 г. с вх. № 000030-4168, на основание чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1 и
чл. 37 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ИНТКО ИНТЕРНЕШЪНЪЛ
КАЗИНО КЛУБ” ЕАД, гр. София, за промяна в обстоятелствата, вписани в издаден лиценз за
организиране на хазартни игри.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от Закона за хазарта (ЗХ) се
извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и чл. 37, ал. 3 от ЗХ, председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с
което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ИНТКО
ИНТЕРНЕШЪНЪЛ КАЗИНО КЛУБ” ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. София,
район „Красно село”, бул. „Тотлебен” № 8, хотел „Родина”, ет. 21, ЕИК: 130240874,
представлявано от Юксел Бирбудак и Ерсан Догру или Юксел Бирбудак и Росен Солаков или
Росен Солаков и Ерсан Догру, само двама по двама, за промяна в управлението на
дружеството – на 09.06.2014 г. Айкут Сьонмезтекин е заличен като представител .
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 четвърти - Разглеждане на писмени искания за промяна в обстоятелства,
вписани в Търговския регистър:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."ПИРИН СТИЛ" ЕООД, гр. Велико Търново /изх. № 000030-4403-18.06.2014/ /вх. №
000030-4169-11.06.2014/
На 11.06.2014 г. с вх. № 000030-4169, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 и чл. 37 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПИРИН СТИЛ” ЕООД,
гр. Велико Търново, за промени в обстоятелствата, вписани в Търговския регистър.
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В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и чл. 37, ал. 4 от ЗХ, председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с
което:
Да се произнесе по вписаната промяна в Търговския регистър на „ПИРИНСТИЛ”
ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Велико Търново, ул. „Поп Харитон“ № 2,
офис 2, ЕИК: 131334134, представлявано от Ивелина Георгиева Шопова - управител, за
промяна 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 пети - Разглеждане на писмени искания за прекратяване действието на
удостоверение за издаден лиценз преди изтичане на срока му:
1. Игри с игрални автомати:
1.1."БРИЗ - М" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-4406-18.06.2014/ /вх. № 000030-418911.06.2014/
На 11.06.2014 г. с вх. № 000030-4189, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „БРИЗ - М ” ЕООД, гр. София, за
прекратяване действието на лиценз за организиране на хазартни игри в игрална зала с адрес:
гр. София, район Искър, бул. „Професор Цветан Лазаров“ № 114., преди изтичане на срока
му, издадено Удостоверение за издаден лиценз № И-3580 от 24.01.2014 г.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ, се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 и чл. 35, ал. 1, т. 4 от ЗХ, председателят
предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да
вземат решение, с което:
Да бъде прекратено действието на Удостоверение за издаден лиценз № И-3580 от
24.01.2014 г. за организиране на хазартни игри в игрална зала с адрес: гр. София, район
Искър, бул. „Професор Цветан Лазаров“ № 114, издадено на „БРИЗ-М” ЕООД със седалище и
адрес на управление: гр. София, район „Искър”, ж.к. „Дружба 2”, до бл. 218, обект „Бриз”,
ЕИК: 131386348, представлявано от Евтим Христов Велев – управител, преди изтичане на
срока му.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
По раздел шести - Разглеждане на писмени искания за издаване на лиценз за нов обект:
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1.За игри с игрални автомати:
1.1."СИКС ГРУП - 09 ЕООД" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-4431-19.06.2014/ /вх. №
000030-3730-30.05.2014/
На 30.05.2014 г. с вх. № 000030-3730 в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 1 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „СИКС ГРУП - 09” 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. Стражица, обл. Велико Търново, ул. „Михал Друмев” № 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и 2 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
І. Да бъде издаден лиценз на „СИКС ГРУП - 09” ЕООД със седалище и адрес на
управление: гр. София, р-н „Красно село”, кв. „Белите брези”, ул. „Нишава” № 36, ет. 8, ат.
20, ЕИК: 200601241, представлявано от Петър Маринов Петров – управител, за организиране
на хазартни игри с игрални автомати за срок от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес:
гр. Стражица, обл. Велико Търново, ул. „Михал Друмев” № 1.
II. Да бъдат утвърдени представените от „СИКС ГРУП - 09” ЕООД, гр. София:
1. Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала;
2. Правила за организацията на работата и финансовия контрол при
организиране на хазартни игри с игрални автомати и задължителни образци за счетоводна
отчетност;
3. Изисквания за игралните зали по отношение на вида на помещенията или
сградата, минималната площ, разпределението на помещенията и необходимото техническо
оборудване за контрол;
4. Технически изисквания към системите за контрол върху хазартните игри и
игралното оборудване в игрална зала.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
По раздел седми - Разглеждане на писмени искания за издаване на лиценз за обект, в
който са се организирали хазартни игри:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."МАКАО 2 ООД" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-4427-18.06.2014/ /вх. № 0000303750-30.05.2014/
На 30.05.2014 г. с вх. № 000030-3750, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „МАКАО 2” ООД, гр. Пловдив, 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. „Никола Вапцаров” № 115.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
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основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
І. Да бъде издаден лиценз на „МАКАО 2” ООД със седалище и адрес на управление:
гр. Пловдив, район „Южен”, ул. „Братя Бъкстон” № 99, ЕИК: 115855846, представлявано от
Цветелина Иванова Четрафилова - управител и Динко Георгиев Миленчев - управител, заедно
и поотделно, за организиране на хазартни игри с игрални автомати за срок от 10 /десет/
години в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ул. „Никола Вапцаров” № 115.
II. Да бъдат утвърдени представените от „МАКАО 2” ООД, гр. Пловдив, 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.
По раздел осми - Разглеждане на писмени искания за извършване на промени в
Удостоверение за издаден лиценз:
1. За игри в игрално казино:
1.1."САН МАРКО ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-440918.06.2014/ /вх. № 000030-3583-26.05.2014/
На 26.05.2014 г. с вх. № 000030-3583, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „САН МАРКО ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ”
ЕООД, гр. София за подмяна на 15 /петнадесет/ броя игрални автомати, намалeние с 54
/петдесет и четири/ броя игрални автомати с 61 /шестдесет и един/ броя игрални места и
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално
казино с адрес: гр. София, р-н „Младост”, ж.к. „Младост-3”, бул. „Александър Малинов” №
77.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване 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 „САН
МАРКО ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н
„Сердика”, бул. „Кн. Мария Луиза” № 131, ЕИК: 130935662, представлявано заедно от
Ердемгил Ихсан и Бирбудак Юксел – управители, за подмяна на 15 /петнадесет/ броя игрални
автомати и намалeние с 54 /петдесет и четири/ броя игрални автомати с 61 /шестдесет и един/
броя игрални места в игрално казино с адрес: гр. София, р-н „Младост”, ж.к. „Младост-3”,
бул. „Александър Малинов” № 77.
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ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „САН МАРКО ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ” ЕООД,
гр. София, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.2."САН МАРКО ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-440218.06.2014/ /вх. № 000030-3800-02.06.2014/
На 02.06.2014г. с вх. № 000030-3800, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „САН МАРКО ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ”
ЕООД, гр. София за подмяна на 1 /един/ брой игрална маса и утвърждаване на Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино с адрес: гр. София,
район „Младост”, ж.к. „Младост-3”, бул. „Александър Малинов” № 77.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване 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 „САН
МАРКО ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н
„Сердика”, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 131, ЕИК: 130935662, представлявано заедно от
Бирбудак Юксел и Ердемгил Ихсан – управители, за подмяна на 1 /един/ брой игрална маса в
игрално казино с адрес: гр. София, район „Младост”, ж.к. „Младост-3”, бул. „Александър
Малинов” № 77.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „САН МАРКО ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ” ЕООД,
гр. София Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.3."МАКРА-Т" ООД, гр. София /изх. № 000030-4390-18.06.2014/ /вх. № 000030-388305.06.2014/
На 05.06.2014 г. с вх. № 000030-3883 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „МАКРА-Т” ООД, гр. София, за
намаление с 2 /два/ броя на игралните маси в игрално казино с адрес: гр. София, пл. „Народно
събрание” № 4.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и 2 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване 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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І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „МАКРАТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Средец”, пл. „Народно
събрание” № 4, х-л „Радисън Блу“, ЕИК: 040999826, представлявано от Красимир Любенов
Томов - управител, за намаление с 2 /два/ броя на игралните маси в игрално казино с адрес:
гр. София, пл. „Народно събрание” № 4.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.4."ХОТЕЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛ" АД, гр. София /изх. № 000030-4330-17.06.2014/ /вх. №
000030-3921-06.06.2014/
На 06.06.2014 г. с вх. № 000030-3921, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ХОТЕЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛ” АД,
гр. София, за подмяна на 2 /два/ и намаление с 15 /петнадесет/ броя игрални маси, увеличение
с 16 /шестнадесет/ броя игрални автомата с 21 /двадесет и един/ броя игрални места, подмяна
на 16 /шестнадесет/ броя игрални автомата, утвърждаване на Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри в игрално казино и утвърждаване на Правила за организация
на работата и финансов контрол при провеждане на хазартни игри в игрално казино и
образци за счетоводна отчетност, в игрално казино с адрес: гр. Варна, к.к. „Златни пясъци“, хл „Интернационал”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и 2 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване 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
ИНТЕРНАЦИОНАЛ” АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Слатина”, ул.
„Никола Тесла” № 3, ет. 9, Бизнес център „София 1”, ЕИК: 175072185, представлявано от
Владимир Господинов Филипов – изпълнителен директор, за подмяна на 2 /два/ и намаление
с 15 /петнадесет/ броя игрални маси, увеличение с 16 /шестнадесет/ броя игрални автомата с
21 /двадесет и един/ броя игрални места и подмяна на 16 /шестнадесет/ броя игрални автомата
в игрално казино с адрес: гр. Варна, к.к. „Златни пясъци“, х-л „Интернационал”.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ХОТЕЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛ” АД, гр. София,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино и Правила за
организация на работата и финансов контрол при провеждане на хазартни игри в игрално
казино и образци за счетоводна отчетност.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.5."СИТИ КАЗИНО ГРУП" ООД, гр. София /изх. № 000030-4469-19.06.2014/ /вх. №
000030-4157-10.06.2014/
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На 10.06.2014г. с вх. № 000030-4157 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „СИТИ КАЗИНО ГРУП” ООД,
гр. София за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати в игрално казино с адрес: гр. Пловдив,
ул. „Княз Александър І” № 42, казино „EFBET”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и 2 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „СИТИ
КАЗИНО ГРУП” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Лозенец”, ул.
„Златовръх” № 37, ЕИК: 200279388, представлявано от Митко Цветанов Тодоров –
управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати в игрално казино с адрес:
гр. Пловдив, ул. „Княз Александър І” № 42, казино „EFBET”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.6."ЕС ВИ ЕС" АД, гр. София /изх. № 000030-4471-19.06.2014/ /вх. № 000030-395909.06.2014/
На 09.06.2014 г. с вх. № 000030-3959, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕС ВИ ЕС” АД, гр. София за
увеличение с 20 /двадесет/ броя на игралните маси и с 10 /десет/ броя на игралните автомати,
подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати и утвърждаване на Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри в игрално казино и Правила за организация на работа и
финансов контрол при организиране на хазартни игри в игрално казино и образци за
счетоводна отчетност за обект с адрес: к.к. „Слънчев бряг - Изток”, УПИ VІІ, кв. 8, „Казино
Платинум“ (PLATINUM CASINO).
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и 2 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване 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 „ЕС ВИ
ЕС” АД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”, бул. “Цариградско
шосе”, 7-ми километър, корпус 2, ЕИК: 121109937, представлявано от Сава Стоянов Чоролеев
– изпълнителен директор и Красимир Веселинов Токушев - прокурист, за увеличение с 20
/двадесет/ броя на игралните маси и с 10 /десет/ броя на игралните автомати и подмяна на 2
/два/ броя игрални автомати в игрално казино с адрес: к.к. „Слънчев бряг - Изток”, УПИ VІІ,
кв. 8, „Казино Платинум“ (PLATINUM CASINO).
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЕС ВИ ЕС” АД, гр. София:
1. Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално
казино.
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2. Правила за организация на работа и финансов контрол при организиране на
хазартни игри в игрално казино и образци за счетоводна отчетност.
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."НОВА АЛМ" ООД, гр. Варна /изх. № 000030-4380-18.06.2014/ /вх. № 000030-329619.05.2014/
На 19.05.2014 г. с вх. № 000030-3296, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 3, т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „НОВА АЛМ” ООД, гр.
Варна за увеличение с 6 /шест/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Добрич, ул.“Независимост“№ 1, кино „Родина“, ет.2.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване 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 „НОВА
АЛМ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район „Приморски”, к.к. „Златни
пясъци”, К. „Иглика-2”, вх. В, ет. 5, ап. 315, ЕИК: 201925940, представлявано от Асен
Людмилов Македонски - управител, за увеличение с 6 /шест/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр. Добрич, ул. „Независимост” № 1, кино „Родина”, ет. 2.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „НОВА АЛМ” ООД, гр. Варна, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати;
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.2."КОМЕРС" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-4315-16.06.2014/ /вх. № 000030-374530.05.2014/
На 30.05.2014 г. с вх. № 000030-3745, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КОМЕРС” ЕООД, гр. Севлиево, за
подмяна на 8 /осем/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Асеновград,
обл. Пловдив, ул. „Цар Освободител” № 13.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
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основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„КОМЕРС” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Севлиево, област Габрово, ул.
„Стоян Бъчваров” № 8, ЕИК: 107565156, представлявано от Цветан Ботев Макавеев управител, за подмяна на 8 /осем/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр.
Асеновград, обл. Пловдив, ул. „Цар Освободител” № 13.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КОМЕРС” ЕООД, гр. Севлиево, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.3."КОМЕРС" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-4316-16.06.2014/ /вх. № 000030-374630.05.2014/
На 30.05.2014 г. с вх. № 000030-3746, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КОМЕРС” ЕООД, гр. Севлиево, за
подмяна на 9 /девет/ броя игрални автомата с 9 /девет/ броя игрални места с 6 /шест/ броя
игрални автомата с 9 /девет/ броя игрални места и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Бургас, ж.к. „Зорница”, бл. 57, вх. Б, партерен етаж.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„КОМЕРС” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Севлиево, област Габрово, ул.
„Стоян Бъчваров” № 8, ЕИК: 107565156, представлявано от Цветан Ботев Макавеев управител, за подмяна на 9 /девет/ броя игрални автомата с 9 /девет/ броя игрални места с 6
/шест/ броя игрални автомата с 9 /девет/ броя игрални места в игрална зала с адрес: гр.
Бургас, ж.к. „Зорница”, бл. 57, вх. Б, партерен етаж.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КОМЕРС” ЕООД, гр. Севлиево, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.4."КОМЕРС" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-4317-16.06.2014/ /вх. № 000030-374730.05.2014/
На 30.05.2014 г. с вх. № 000030-3747, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КОМЕРС” ЕООД, гр. Севлиево, за
подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила
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за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Габрово, ул.
„Петко Каравелов” № 3А.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„КОМЕРС” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Севлиево, област Габрово, ул.
„Стоян Бъчваров” № 8, ЕИК: 107565156, представлявано от Цветан Ботев Макавеев управител, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр.
Габрово, ул. „Петко Каравелов” № 3А.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КОМЕРС” ЕООД, гр. Севлиево, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.5."КОМЕРС" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-4318-16.06.2014/ /вх. № 000030-374830.05.2014/
На 30.05.2014 г. с вх. № 000030-3748, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КОМЕРС” ЕООД, гр. Севлиево, за
подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат, 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. Пловдив, ул. „Княгиня Мария Луиза” № 63.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„КОМЕРС” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Севлиево, област Габрово, ул.
„Стоян Бъчваров” № 8, ЕИК: 107565156, представлявано от Цветан Ботев Макавеев управител, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат и намаление с 2 /два/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ул. „Княгиня Мария Луиза” № 63.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КОМЕРС” ЕООД, гр. Севлиево, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
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2.6."КОМЕРС" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-4319-16.06.2014/ /вх. № 000030-374930.05.2014/
На 30.05.2014 г. с вх. № 000030-3749, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КОМЕРС” ЕООД, гр. Севлиево, за
подмяна на 9 /девет/ броя игрални автомата с 9 /девет/ броя игрални места с 6 /шест/ броя
игрални автомата с 9 /девет/ броя игрални места, 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. Бургас, ж.к. „Меден рудник” – зона А, УПИ І, кв. 8, №
119.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„КОМЕРС” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Севлиево, област Габрово, ул.
„Стоян Бъчваров” № 8, ЕИК: 107565156, представлявано от Цветан Ботев Макавеев управител, за подмяна на 9 /девет/ броя игрални автомата с 9 /девет/ броя игрални места с 6
/шест/ броя игрални автомата с 9 /девет/ броя игрални места и намаление с 2 /два/ броя
игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Бургас, ж.к. „Меден рудник” – зона А, УПИ І, кв.
8, № 119.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КОМЕРС” ЕООД, гр. Севлиево, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.7."КОМЕРС" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-4326-16.06.2014/ /вх. № 000030-396109.06.2014/
На 09.06.2014 г. с вх. № 000030-3961, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КОМЕРС” ЕООД, гр. Севлиево, за
подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Казанлък,
област Стара Загора, пл. „Севтополис” № 10.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„КОМЕРС” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Севлиево, област Габрово, ул.
„Стоян Бъчваров” № 8, ЕИК: 107565156, представлявано от Цветан Ботев Макавеев управител, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Казанлък,
област Стара Загора, пл. „Севтополис” № 10.
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ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КОМЕРС” ЕООД, гр. Севлиево, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.8."ВЕЛ ЕНТЪРТЕЙМЪНТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-4386-18.06.2014/ /вх. №
000030-3816-02.06.2014/
На 02.06.2014 г. с вх. № 000030-3816, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ВЕЛ ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ” ООД, гр.
София, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Велинград,
област Пазарджик, ул. „Отец Паисий”, блок № 2а.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от Закона за хазарта (ЗХ) се
извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 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 „ВЕЛ
ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Триадица”, ул. „Алабин” № 34, ЕИК: 200350974, представлявано от Васил Иванов Тошев управител, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр.
Велинград, област Пазарджик, ул. „Отец Паисий”, блок № 2а.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.9."БАРГЕЙМ" АД, гр. София /изх. № 000030-4332-17.06.2014/ /вх. № 000030-381702.06.2014/
На 02.06.2014 г. с вх. № 000030-3817, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта зарта, е подадено писмено искане от „БАРГЕЙМ” АД, гр. София, за
подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата с 8 /осем/ броя игрални места с 8 /осем/ броя
игрални автомата с 8 /осем/ броя игрални места, намаление с 3 /три/ броя игрални автомата с
23 /двадесет и три/ броя игрални места в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Владимир
Вазов” № 9.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и 2, от Закона за хазарта се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване 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
„БАРГЕЙМ” АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Триадица”, ул.
„Алабин” № 34, ет. 2, ЕИК: 131196110, представлявано заедно от Атанас Гочев Атанасов и
Ангел Андонов Ирибозов, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата с 8 /осем/ броя
игрални места с 8 /осем/ броя игрални автомата с 8 /осем/ броя игрални места и намаление с 3
/три/ броя игрални автомата с 23 /двадесет и три/ броя игрални места в игрална зала с адрес:
гр. София, бул. „Владимир Вазов” № 9.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „БАРГЕЙМ” 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.
2.10."БАРГЕЙМ" АД, гр. София /изх. № 000030-4331-17.06.2014/ /вх. № 000030-381802.06.2014/
На 02.06.2014 г. с вх. № 000030-3818, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта зарта, е подадено писмено искане от „БАРГЕЙМ” АД, гр. София, за
подмяна на 15 /петнадесет/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
София, район „Оборище”, бул. „Мадрид” № 40.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и 2, от Закона за хазарта се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване 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
„БАРГЕЙМ” АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Триадица”, ул.
„Алабин” № 34, ет. 2, ЕИК: 131196110, представлявано заедно от Атанас Гочев Атанасов и
Ангел Андонов Ирибозов, за подмяна на 15 /петнадесет/ броя игрални автомата в игрална
зала с адрес: гр. София, район „Оборище”, бул. „Мадрид” № 40.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „БАРГЕЙМ” 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.
2.11."БАРГЕЙМ" АД, гр. София/изх. № 000030-4391-18.06.2014/ /вх. № 000030-387004.06.2014/
На 04.06.2014 г. с вх. № 000030-3870, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БАРГЕЙМ” АД, гр. София, за
подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата, намаление с 6 /шест/ броя игрални автомата 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. София, бул. „Тодор Александров” № 14, АХК „Анел“.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване 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
„БАРГЕЙМ” АД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Триадица”, ул.
„Алабин” № 34, ет. 2, ЕИК: 131196110, представлявано от Атанас Гочев Атанасов и Ангел
Андонов Ирибозов, заедно, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата и намаление с 6
/шест/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Тодор Александров”
№14, АХК „Анел”.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „БАРГЕЙМ” АД, гр. София, Игрални условия
и правила за организиране на хазартни игри 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.
2.12."БАРГЕЙМ" АД, гр. София /изх. № 000030-4392-18.06.2014/ /вх. № 000030-387104.06.2014/
На 04.06.2014 г. с вх. № 000030-3871, 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 5
/пет/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране
на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, район Възраждане, ул.
„Княз Борис I ” № 130.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване 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
„БАРГЕЙМ” АД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Триадица”, ул.
„Алабин” № 34, ет. 2, ЕИК: 131196110, представлявано от Атанас Гочев Атанасов и Ангел
Андонов Ирибозов, заедно, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата в игрална зала с
адрес: гр. София, район Възраждане, ул. „Княз Борис I ” № 130.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „БАРГЕЙМ” 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.
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2.13."БАРГЕЙМ" АД, гр. София /изх. № 000030-4425-18.06.2014/ /вх. № 000030-388805.06.2014/
На 05.06.2014 г. с вх. № 000030-3888, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БАРГЕЙМ” АД, гр. София, за
подмяна на 7 /седем/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. София, бул.
„Витоша” № 121.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване 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
„БАРГЕЙМ” АД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Триадица”, ул.
„Алабин” № 34, ет. 2, ЕИК: 131196110, представлявано от Атанас Гочев Атанасов и Ангел
Андонов Ирибозов, заедно, за подмяна 7 /седем/ броя игрални автомата в игрална зала с
адрес: гр. София, бул. „Витоша” № 121.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „БАРГЕЙМ” 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.
2.14."БАРГЕЙМ" АД, гр. София /изх. № 000030-4461-19.06.2014/ /вх. № 000030-419411.06.2014/
На 11.06.2014 г. с вх. № 000030-4194, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БАРГЕЙМ” АД, гр. София, за
увеличение с 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Варна, бул.“Цар
Освободител“ № 109 А.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„БАРГЕЙМ” АД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Триадица”, ул.
„Алабин” № 34, ет. 2, ЕИК: 131196110, представлявано от Атанас Гочев Атанасов и Ангел
Андонов Ирибозов, заедно, за увеличение с 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с
адрес: гр. Варна, бул. „Цар Освободител” № 109 А.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5

Стр. 31
За - 5
Против - няма.
2.15."МЕРИЛИН 1" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-4320-16.06.2014/ /вх. № 0000303833-03.06.2014/
На 03.06.2014 г. с вх. № 000030-3833, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „МЕРИЛИН 1” ЕООД, гр. Варна, за
подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата с 5 /пет/ броя игрални места с 3 /три/ броя игрални
автомата с 5 /пет/ броя игрални места и утвърждаване на Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Шумен, ул.
„Панайот Волов” № 3.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване 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
„МЕРИЛИН 1” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район „Младост”, ул.
„Вяра”, бл. 4, вх. 2, ет. 6, ап. 38, ЕИК: 103883599, представлявано от Петър Атанасов Петров –
управител, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата с 5 /пет/ броя игрални места с 3 /три/
броя игрални автомата с 5 /пет/ броя игрални места в игрална зала с адрес: гр. Шумен, ул.
„Панайот Волов” № 3.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „МЕРИЛИН 1” ЕООД, гр. Варна, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.16."МЕРИЛИН 1" ЕООД, гр. Варна/изх. № 000030-4321-16.06.2014/ /вх. № 000030-383403.06.2014/
На 03.06.2014 г. с вх. № 000030-3834, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „МЕРИЛИН 1” ЕООД, гр. Варна, за
подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила
за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Варна, район
„Владислав Варненчик”, до бл. 20, ет. 1, сграда № 2.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване 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
„МЕРИЛИН 1” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район „Младост”, ул.
„Вяра”, бл. 4, вх. 2, ет. 6, ап. 38, ЕИК: 103883599, представлявано от Петър Атанасов Петров –
управител, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Варна,
район „Владислав Варненчик”, до бл. 20, ет. 1, сграда № 2.
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ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „МЕРИЛИН 1” ЕООД, гр. Варна, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.17."МЕРИЛИН 1" ЕООД, гр. Варна/изх. № 000030-4322-16.06.2014/ /вх. № 000030-383503.06.2014/
На 03.06.2014 г. с вх. № 000030-3835, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „МЕРИЛИН 1” ЕООД, гр. Варна, за
подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата, увеличение с 1 /един/ брой игрален автомат и
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Варна, район „Приморски”, ул. „Ян Палах” № 13, УПИ
№ ІV, кв. 3 по плана на 25 микрорайон.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване 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
„МЕРИЛИН 1” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район „Младост”, ул.
„Вяра”, бл. 4, вх. 2, ет. 6, ап. 38, ЕИК: 103883599, представлявано от Петър Атанасов Петров –
управител, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата и увеличение с 1 /един/ брой игрален
автомат в игрална зала с адрес: гр. Варна, район „Приморски”, ул. „Ян Палах” № 13, УПИ №
ІV, кв. 3 по плана на 25 микрорайон.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „МЕРИЛИН 1” ЕООД, гр. Варна, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.18."РАЗЛОГ ГЕЙМС" ООД, гр. София /изх. № 000030-4327-16.06.2014/ /вх. № 0000303859-03.06.2014/
На 03.06.2014 г. с вх. № 000030-3859, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „РАЗЛОГ ГЕЙМС” ООД, гр. София,
за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат със 6 /шест/ броя игрални места с 1 /един/ брой
игрален автомат с 5 /пет/ броя игрални места, вследствие на което броят на игралните места
се намалява с 1 /един/ брой в игрална зала с адрес: гр. Разлог, ул. „Бяла река” № 4 Б.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
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основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „РАЗЛОГ
ГЕЙМС” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Средец”, ул. „Аксаков”
№ 50, ЕИК: 201050606, представлявано от Йордан Иванов Мицин – управител, за подмяна на
1 /един/ брой игрален автомат със 6 /шест/ броя игрални места с 1 /един/ брой игрален
автомат с 5 /пет/ броя игрални места, вследствие на което броят на игралните места се
намалява с 1 /един/ брой в игрална зала с адрес: гр. Разлог, ул. „Бяла река” № 4 Б.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.20."АТЛАС - ЕС КЕЙ" ЕООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-4323-16.06.2014/ /вх. №
000030-3875-05.06.2014/
На 05.06.2014 г. с вх. № 000030-3875, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „АТЛАС - ЕС КЕЙ” ЕООД, гр.
Пловдив, 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.
Стамболийски, област Пловдив, ул. „Иван Вазов” № 8А.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване 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 „АТЛАС
- ЕС КЕЙ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, р-н „Южен”, ул.
„Кукуш” № 2, ет. 6, ап. 66, ЕИК: 200519399, представлявано от Стоян Георгиев Куковуправител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр.
Стамболийски, област Пловдив, ул. „Иван Вазов” № 8А.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „АТЛАС - ЕС КЕЙ” ЕООД, 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.
2.21."ПЕТЪР РАШКОВ" ЕТ, гр. София /изх. № 000030-4324-16.06.2014/ /вх. № 0000303876-05.06.2014/
На 05.06.2014 г. с вх. № 000030-3876, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „ПЕТЪР РАШКОВ”, гр. София,
за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат, 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. Сандански, област Благоевград, ул. „Македония” № 43.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши проверка на
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представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на ЕТ
„ПЕТЪР РАШКОВ” със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”, ж.к.
„Младост – 1”, бл. 1, вх. 1, ЕИК: 130220658, представляван от Петър Валентинов Рашков
/физическо лице – търговец/, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат и намаление с 2
/два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Сандански, област Благоевград, ул.
„Македония” № 43.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от ЕТ „ПЕТЪР РАШКОВ”, 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.
2.22."ПЕТЪР РАШКОВ" ЕТ, гр. София /изх. № 000030-4325-16.06.2014/ /вх. № 0000303877-05.06.2014/
На 05.06.2014 г. с вх. № 000030-3877, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „ПЕТЪР РАШКОВ”, гр. София,
за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, район
„Младост”, ж.к. ”Младост 1”, бл. 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на ЕТ
„ПЕТЪР РАШКОВ” със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”, ж.к.
„Младост – 1”, бл. 1, вх. 1, ЕИК: 130220658, представляван от Петър Валентинов Рашков
/физическо лице – търговец/, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с
адрес: гр. София, район „Младост”, ж.к. ”Младост 1”, бл. 1.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от ЕТ „ПЕТЪР РАШКОВ”, 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.
2.23."ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН" АД, гр. София /изх. № 000030-4404-18.06.2014/ /вх.
№ 000030-3966-09.06.2014/
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На 09.06.2014 г. с вх. № 000030-3966, 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 7 /седем/ броя игрални автомата, увеличение с 1 /един/ брой
игрален автомат и утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни
игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Плевен, ул. „Данаил Попов” № 12.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал.1 и ал. 2 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване 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” със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Триадица”, ул. „Алабин” № 34, ет. 2, ЕИК: 121425308, представлявано от Антон Георгиев
Михов и Руди Христов Баков – заедно, за подмяна на 7 /седем/ броя игрални автомата,
увеличение с 1 /един/ брой игрален автомат 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.
2.24."ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН" АД, гр. София /изх. № 000030-4407-18.06.2014/ /вх.
№ 000030-3886-05.06.2014/
На 05.06.2014 г. с вх. № 000030-3886, 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 1 /един/, подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата и утвърждаване на
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална
зала с адрес: гр. Плевен, ул. „Цар Борис ІІІ” № 2, хотел „Ростов”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване 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
„Триадица”, ул. „Алабин” № 34, ет. 2, ЕИК: 121425308, представлявано от Антон Георгиев
Михов и Руди Христов Баков, заедно, за 1 /един/ и подмяна на 4 /четири/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. Плевен, ул. „Цар Борис ІІІ” № 2, хотел „Ростов”.
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.
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Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.25."ПАЛМС ЛЮЛИН" ООД, гр. София /изх. № 000030-4408-18.06.2014/ /вх. № 0000303887-05.06.2014/
На 05.06.2014 г. с вх. № 000030-3887, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПАЛМС ЛЮЛИН” ООД, гр. София,
за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр.
София, ж.к. „Люлин”, ул. „340” № 12.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване 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 „ПАЛМС
ЛЮЛИН” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Триадица”, ул.
„Алабин” № 34, ЕИК: 200381877, представлявано от Боян Николов Боянов - управител, за
подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, ж.к. „Люлин”,
ул. „340” № 12.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ПАЛМС ЛЮЛИН” 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.
2.26."КИРИЛ ДИНЕВ" ЕТ, гр. Дупница /изх. № 000030-4426-18.06.2014/ /вх. № 0000303889-05.06.2014/
На 05.06.2014 г. с вх. № 000030-3889, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „КИРИЛ ДИНЕВ”, гр. Дупница,
за намаление с 3 /три/, подмяна на 7 /седем/ броя игрални автомата и утвърждаване на
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална
зала с адрес: гр. Дупница, ул. „Кирил и Методий“ № 12.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на ЕТ ЕТ
„КИРИЛ ДИНЕВ” със седалище и адрес на управление: гр. Дупница, ул. „Булаир” № 3, ЕИК:
109039938, представляван от Кирил Борисов Динев /физическо лице – търговец/, за
намаление с 3 /три/ и подмяна на 7 /седем/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр.
Дупница, ул. „Кирил и Методий“ № 12.
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ІІ. Да бъдат утвърдени представените от ЕТ „КИРИЛ ДИНЕВ”, гр. Дупница, 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."ОКЕАН ГЕЙМС" ООД, гр. Аксаково /изх. № 000030-4328-16.06.2014/ /вх. №
000030-3892-05.06.2014/
На 05.06.2014 г. с вх. № 000030-3892, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ОКЕАН ГЕЙМС” ООД, гр.
Аксаково, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Девня, кв. „Река Девня”, ул. „Петричка” № 3.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване 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 „ОКЕАН
ГЕЙМС” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Аксаково, област Варна, ул. „Батова”
№ 7, ЕИК: 103912143, представлявано от Славчо Иванов Асенов – управител, за подмяна на 3
/три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Девня, кв. „Река Девня”,
ул. „Петричка” № 3.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ОКЕАН ГЕЙМС” ООД, гр. Аксаково,
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.
2.28."ФИЛАДЕЛФИЯ" ООД, гр. Плевен /изх. № 000030-4410-18.06.2014/ /вх. № 0000303923-06.06.2014/
На 06.06.2014 г. с вх. № 000030-3923 в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1 от
Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ФИЛАДЕЛФИЯ” ООД, гр. Плевен, за
подмяна на 10 /десет/ броя игрални автомати, намаление с 3 /три/ броя игрални автомати с 4
/четири/ броя игрални места и утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране
на хазартни игри в игрална зала за обект с адрес: гр. Добрич, пл. „Свобода” № 8.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и 2 от Закона за хазарта се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
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основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издадено разрешение на
„ФИЛАДЕЛФИЯ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Плевен, ул. „Климент
Охридски” № 13, ЕИК: 114101658, представлявано от Милослав Пъшев Ангелов - управител,
за подмяна на 10 /десет/ броя игрални автомати и намаление с 3 /три/ броя игрални автомати с
4 /четири/ броя игрални места в игрална зала с адрес: гр. Добрич, пл. „Свобода” № 8.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ФИЛАДЕЛФИЯ” ООД, гр. Плевен, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.29."ПРОФОНДО 2000" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-4430-19.06.2014/ /вх. №
000030-3933-06.06.2014/
На 06.06.2014 г. с вх. № 000030-3933 в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1 от
Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПРОФОНДО 2000” ЕООД, гр. София,
за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомати с 5 /пет/ броя игрални места с 5 /пет/ броя
игрални автомати с 5 /пет/ броя игрални места, намаление с 1 /един/ брой игрален автомат и
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрална
зала, Правила за организация на работа и финансов контрол при организиране на хазартни
игри в игрална зала и Изисквания към игралните зали, в които се организират хазартни игри с
игрални автомати за обект с адрес: гр. Монтана, бул. „Трети март” № 39.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и 2, от Закона за хазарта се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване 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
„ПРОФОНДО 2000” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Средец”,
ул. „Славянска” № 29, ет. 2, ЕИК: 130130762, представлявано от Мариета Георгиева Цекова –
Димитрова – управител и Борис Димов Петков – прокурист, за подмяна на 3 /три/ броя
игрални автомати с 5 /пет/ броя игрални места с 5 /пет/ броя игрални автомати с 5 /пет/ броя
игрални места и намаление с 1 /един/ брой на игралните автомати в игрална зала с адрес:
гр. Монтана, бул. „Трети март” № 39.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ПРОФОНДО 2000” ЕООД, гр. София:
1. Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати.
2. Правила за организация на работа и финансов контрол при организиране на
хазартни игри в игрална зала и образци за счетоводна отчетност.
3. Изисквания към игралните зали, в които се организират хазартни игри с
игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
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Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.30."ПРОФОНДО 2000" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-4389-18.06.2014/ /вх. №
000030-3934-06.06.2014/
На 06.06.2014 г. с вх. № 000030-3934 в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1 от
Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПРОФОНДО 2000” ЕООД, гр. София,
за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат и утвърждаване на Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри в игрална зала, Правила за организация на работа и финансов
контрол при организиране на хазартни игри в игрална зала и Изисквания към игралните зали,
в които се организират хазартни игри с игрални автомати за обект с адрес: гр. Козлодуй,
ул. „Търговска”, сладкарница „Дунав“.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и 2, от Закона за хазарта се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване 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
„ПРОФОНДО 2000” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Средец”,
ул. „Славянска” № 29, ет. 2, ЕИК: 130130762, представлявано от Мариета Георгиева Цекова –
Димитрова – управител и Борис Димов Петков – прокурист, за подмяна на 1 /един/ брой
игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Козлодуй, ул. „Търговска”, сладкарница „Дунав“.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ПРОФОНДО 2000” ЕООД, гр. София:
1. Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати.
2. Правила за организация на работа и финансов контрол при организиране на
хазартни игри в игрална зала и образци за счетоводна отчетност.
3. Изисквания към игралните зали, в които се организират хазартни игри с
игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.32."ПИТ 2000" ООД, гр. София /изх. № 000030-4405-18.06.2014/ /вх. № 000030-396809.06.2014/
На 09.06.2014 г. с вх. № 000030-3968, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПИТ 2000” ООД, гр. София, за
подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила
за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Велико
Търново, ул. „Хаджи Димитър” № 2.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ, се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
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основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ПИТ
2000” ООД гр. София, район „Витоша”, ул. „Кикиша” № 3, ЕИК: 121820472, представлявано
от Марин Стоянов Цветков - управител, изразяващи се в подмяна на 4 /четири/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. Велико Търново, ул. „Хаджи Димитър” № 2.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ПИТ 2000” ООД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.33."ГРАНД КАЗИНО- 1" ООД, гр. София /изх. № 000030-4381-18.06.2014/ /вх. №
000030-3940-06.06.2014/
На 06.06.2014 г. с вх. № 000030-3940, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ГРАНД КАЗИНО - 1” ООД,
гр. София, за намаление с 3 /три/ броя на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр.
София, ул. „Днепър” № 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване 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:
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване 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 „ГРАНД
КАЗИНО - 1” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Лозенец”, ул.
„Кричим” № 63, ЕИК: 175258559, представлявано от Галин Тотьов Василев - управител, за
намаление с 3 /три/ броя на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. София,
ул. „Днепър” № 1.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.34."ГРАНД КАЗИНО- 1" ООД, гр. София /изх. № 000030-4388-18.06.2014/ /вх. №
000030-3983-09.06.2014/
На 09.06.2014 г. с вх. № 000030-3983, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ГРАНД КАЗИНО 1” ООД, гр.
София, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София,
ж.к.“Красно село“ бл. 208 Б.
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В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване 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:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ГРАНД
КАЗИНО - 1” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Лозенец”, ул.
„Кричим” № 63, ЕИК: 175258559, представлявано от Галин Тотьов Василев - управител, за
подмяна на 3 /три/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, ж.к.“Красно
село“ бл. 208 Б.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.35."ГРАНД КАЗИНО- 1" ООД, гр. София /изх. № 000030-4387-18.06.2014/ /вх. №
000030-3984-09.06.2014/
На 09.06.2014 г. с вх. № 000030-3984, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ГРАНД КАЗИНО 1” ООД, гр.
София, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Стара Загора,
бул.“Цар Симеон Велики“ № 100, хотел „Верея“.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване 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:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ГРАНД
КАЗИНО - 1” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Лозенец”, ул.
„Кричим” № 63, ЕИК: 175258559, представлявано от Галин Тотьов Василев - управител, за
подмяна на 3 /три/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Стара Загора, бул.“Цар
Симеон Велики“ № 100, хотел „Верея“.
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."ГРАНД КАЗИНО- 1" ООД, гр. София /изх. № 000030-4384-18.06.2014/ /вх. №
000030-3985-09.06.2014/
На 09.06.2014 г. с вх. № 000030-3985, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ГРАНД КАЗИНО 1” ООД, гр.
София, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, бул.
„Андрей Сахаров“ № 74 А.
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В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване 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 „ГРАНД
КАЗИНО - 1” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Лозенец”, ул.
„Кричим” № 63, ЕИК: 175258559, представлявано от Галин Тотьов Василев - управител, за
подмяна на 3 /три/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Андрей
Сахаров” № 74 А.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.37."ГРАНД КАЗИНО 3" ООД, гр. София /изх. № 000030-4382-18.06.2014/ /вх. № 0000303986-09.06.2014/
На 09.06.2014 г. с вх. № 000030-3986, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ГРАНД КАЗИНО 3” ООД, гр.
София, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Петрич, област
Благоевград, бул. „Цар Борис III“ № 44.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване 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 „ГРАНД
КАЗИНО - 3” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Лозенец”,
ул. „Кричим” № 63, ЕИК: 175256598, представлявано от Галин Тотьов Василев - управител и
Георги Николов Филчев - управител, заедно и поотделно, за подмяна на 3 /три/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. Петрич, област Благоевград, ул. „Цар Борис ІІІ” № 44.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.38."БЕФ" ООД, гр. Сливен /изх. № 000030-4385-18.06.2014/ /вх. № 000030-411510.06.2014/
На 10.06.2014 г. с вх. № 000030-4115 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БЕФ” ООД, гр. Сливен, за подмяна
на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Тополовград, обл. Хасково, ул.
„Христо Смирненски” № 34.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал.1 и ал. 2 от ЗХ се извърши проверка на
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представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване 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 „БЕФ”
ООД със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, ж.к. „Стоян Заимов”, бл. 50, вх. Б, ет. 3,
ап. 8, ЕИК: 119648193, представлявано от Петранка Цонкова Христова - управител, за
подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Тополовград, обл.
Хасково, ул. „Христо Смирненски” № 34.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.39."ЕВРО КАЗИНО ГРУП" ООД, гр. София /изх. № 000030-4428-19.06.2014/ /вх. №
000030-4154-10.06.2014/
На 10.06.2014 г. с вх. № 000030-4154, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕВРО КАЗИНО ГРУП” ООД, гр.
София, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. София, район
„Лозенец“, бул. „Черни връх“ № 31, в сградата на „ХЕМУСХОТЕЛС” АД.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ЕВРО
КАЗИНО ГРУП” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Лозенец”, бул.
„Черни връх” № 31, ЕИК: 131056701, представлявано от Георги Методиев Карабельов управител, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. София,
район „Лозенец”, бул. „Черни връх” № 31, в сградата на „ХЕМУСХОТЕЛС” АД.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.40."СИТИ КАЗИНО ГРУП" ООД, гр. София /изх. № 000030-4429-19.06.2014/ /вх. №
000030-4156-10.06.2014/
На 10.06.2014 г. с вх. № 000030-4156, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1,
от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „СИТИ КАЗИНО ГРУП” ООД, гр. София,
за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, ж.к „Люлин”,
бул. „Панчо Владигеров” № 44.
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В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от Закона за хазарта (ЗХ) се
извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „СИТИ
КАЗИНО ГРУП” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Лозенец”, ул.
„Златовръх” № 37, ЕИК: 200279388, представлявано от Митко Цветанов Тодоров –
управител, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, ж.к
„Люлин”, бул. „Панчо Владигеров” № 44.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.41."НИК-Р-НИКОЛА НИКОЛОВ" ЕТ, гр. Варна /изх. № 000030-4434-19.06.2014/ /вх. №
000030-4164-11.06.2014/
На 11.06.2014 г. с вх. № 000030-4164, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „НИК-Р-НИКОЛА НИКОЛОВ”,
гр. Варна, 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.
Варна, бул.“Владислав Варненчик“ № 158, Автогара.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на ЕТ
„НИК-Р-НИКОЛА НИКОЛОВ” със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район
„Приморски”, ул. „Подполковник Калитин” № 36, ап. 30, ЕИК: 103566435, представляван от
Никола Радев Николов /физическо лице – търговец/, за подмяна на 2 /два/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. Варна, бул. „Владислав Варненчик” № 158, Автогара.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от ЕТ „НИК-Р-НИКОЛА НИКОЛОВ”, гр. Варна,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати;
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.42."СТАР ГЕЙМС" ООД, гр. Варна /изх. № 000030-4432-19.06.2014/ /вх. № 000030-419111.06.2014/
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На 11.06.2014 г. с вх. № 000030-4191, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „СТАР ГЕЙМС” ООД, гр. Варна, за
подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Варна, район
„Одесос“, бул.“Съборни“ № 36.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „СТАР
ГЕЙМС” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район „Одесос”, бул.
„Съборни” № 36, ЕИК: 148043709, представлявано от Димо Матев Димов – управител и
Димитър Тодоров Димитров - управител, заедно и поотделно, за подмяна на 6 /шест/ броя
игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Варна, район „Одесос”, бул. „Съборни” № 36.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „СТАР ГЕЙМС” ООД, гр. Варна, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати;
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.43."МАКАО" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-4433-19.06.2014/ /вх. № 000030-419211.06.2014/
На 11.06.2014 г. с вх. № 000030-4192, 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 1 /един/ брой игрален автомат, 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. Пазарджик, ул. „Цар Освободител” № 66.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ, се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„МАКАО” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, район „Южен”, ул. „Братя
Бъкстон” № 99, ЕИК: 115515879, представлявано от Динко Георгиев Миленчев – управител, и
Гаврил Тодоров Четрафилов - управител, заедно и поотделно, за подмяна на 1 /един/ брой
игрален автомат и намаление с 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр.
Пазарджик, бул. „Цар Освободител” № 66.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „МАКАО” ООД, гр. Пловдив, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.

Стр. 46
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.44."ИЙСТ МГ ИНВЕСТ" ЕООД, гр. София, /изх. № 000030-4329-17.06.2014/ /вх. №
000030-4187-11.06.2014/
На 11.06.2014 г. с вх. № 000030-4187, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ИЙСТ МГ ИНВЕСТ” ЕООД, гр.
София, за увеличение с 3 /три/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
София, район „Триадица” – централна градска част, пл. „България” № 1, североизточна част
на пешеходен подлез на НДК, УПИ І – за НДК, КОО и подземни гаражи, кв. 369, местност
„Зона Г – ГГЦ”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване 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 „ИЙСТ
МГ ИНВЕСТ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Сердика”, бул.
„Княгиня Мария Луиза” № 98, ет. 2, ЕИК: 200496303, представлявано от Митко Иванов
Грънчаров – управител, за увеличение с 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. София, район „Триадица” – централна градска част, пл. „България” № 1, североизточна
част на пешеходен подлез на НДК, УПИ І – за НДК, КОО и подземни гаражи, кв. 369,
местност „Зона Г – ГГЦ”.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ИЙСТ МГ ИНВЕСТ” 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.
2.45."ЕКС ПИ ЕЛ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-4336-17.06.2014/ /вх. № 000030-418811.06.2014/
На 11.06.2014 г. с вх. № 000030-4188, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕКС ПИ ЕЛ” ЕООД, гр. София, за
подмяна на 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. Варна, ул.
„Христо Самсаров” № 35.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ, се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване 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 „ЕКС ПИ
ЕЛ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Триадица”, ж.к.
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„Стрелбище”, ул. „Котленски проход” № 100, вх. Б, ет. 7, ап. 48, ЕИК: 202158606,
управлявано от Любомир Петров Петков - Пашов – управител, за подмяна на 3 /три/ броя
игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Варна, ул. „Христо Самсаров” № 35.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЕКС ПИ ЕЛ” ЕООД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.46."КЕПИТЪЛ ИНВЕНТ-ВА" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-4452-19.06.2014/ /вх. №
000030-4240-12.06.2014/
На 12.06.2014г. с вх. № 000030-4240 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „КЕПИТЪЛ ИНВЕНТ-ВА” ЕООД,
гр. Варна за подмяна на 3 /три/ и намаление с 1 /един/ броя на игралните автомати в игрална
зала с адрес: гр. Варна, ул. „Димитър Икономов” № 23, ет. 1, обект 2.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от Закона за хазарта (ЗХ) се
извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издадено Удостоверение за
издаден лиценз на „КЕПИТЪЛ ИНВЕНТ-ВА” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр.
Варна, ул. „Иван Вазов” № 13, ЕИК: 202717725, представлявано от Ангел Иванов Желев –
управител, за подмяна на 3 /три/ и намаление с 1 /един/ броя на игралните автомати в игрална
зала с адрес: гр. Варна, ул. „Димитър Икономов” № 23, ет. 1, обект 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.
2.47."ОРЛИН ИВАНОВ-КОМЕРС" ЕТ, гр. Русе /изх. № 000030-4455-19.06.2014/ /вх. №
000030-4241-12.06.2014/
На 12.06.2014 г. с вх. № 000030-4241, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „ОРЛИН ИВАНОВ – КОМЕРС”,
гр. Русе, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Нови пазар,
област Шумен, ул. „Марица” № 55.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване 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 ЕТ
„ОРЛИН ИВАНОВ – КОМЕРС” със седалище и адрес на управление: гр. Русе, ж.к.
„Здравец”, ул. „Воден”, № 11, вх. Б, ет. 4, ЕИК: 827106473, представляван от Орлин Иванов
Стефанов /физическо лице – търговец/, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална
зала с адрес: гр. Нови пазар, област Шумен, ул. „Марица” № 55.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.48."ОРЛИН ИВАНОВ-КОМЕРС" ЕТ, гр. Русе /изх. № 000030-4456-19.06.2014/ /вх. №
000030-4242-12.06.2014/
На 12.06.2014 г. с вх. № 000030-4242, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „ОРЛИН ИВАНОВ – КОМЕРС”,
гр. Русе, за подмяна на 1 /един/ и намаление с 2 /два/ броя на игралните автомати в игрална
зала с адрес: гр. Русе, ул. “Константин Иречек” № 15.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на ЕТ
„ОРЛИН ИВАНОВ – КОМЕРС” със седалище и адрес на управление: гр. Русе, ж.к.
„Здравец”, ул. „Воден”, № 11, вх. Б, ет. 4, ЕИК: 827106473, представляван от Орлин Иванов
Стефанов /физическо лице – търговец/, за подмяна на 1 /един/ и намаление с 2 /два/ броя на
игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Русе, ул. “Константин Иречек” № 15.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.49."БРИЗ - М" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-4457-19.06.2014/ /вх. № 000030-428213.06.2014/
На 13.06.2014 г. с вх. № 000030-4282, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БРИЗ-М” ЕООД, гр. София, за
подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила
за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, район
„Студентски”, ул. „Проф. Д-р Иван Странски”, до бл. 58.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
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І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „БРИЗМ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Искър”, ж.к. „Дружба 2”,
до бл. 218, обект „Бриз”, ЕИК: 131386348, представлявано от Евтим Христов Велев –
управител, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София,
район „Студентски”, ул. „Проф. Д-р Иван Странски”, до бл. 58.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „БРИЗ-М” 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.
2.50."БРИЗ - М" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-4458-19.06.2014/ /вх. № 000030-428313.06.2014/
На 13.06.2014 г. с вх. № 000030-4283, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БРИЗ-М” ЕООД, гр. София, за
подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата, увеличение с 1 /един/ брой игрален автомат и
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Перник, кв. „Изток”, ул. „Юрий Гагарин” № 33.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване 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:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „БРИЗМ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Искър”, ж.к. „Дружба 2”,
до бл. 218, обект „Бриз”, ЕИК: 131386348, представлявано от Евтим Христов Велев –
управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата и увеличение с 1 /един/ брой игрален
автомат в игрална зала с адрес: гр. Перник, кв. „Изток”, ул. „Юрий Гагарин” № 33.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.51."БРИЗ - М" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-4459-19.06.2014/ /вх. № 000030-428413.06.2014/
На 13.06.2014 г. с вх. № 000030-4284, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БРИЗ-М” ЕООД, гр. София, за
подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Свети Влас, община
Несебър, област Бургас, ул. „Русалка” № 4.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
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основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „БРИЗ-М”
ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Искър”, ж.к. „Дружба 2”, до
бл. 218, обект „Бриз”, ЕИК: 131386348, представлявано от Евтим Христов Велев – управител,
за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Свети Влас,
община Несебър, област Бургас, ул. „Русалка” № 4.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.52."БРИЗ - М" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-4460-19.06.2014/ /вх. № 000030-428513.06.2014/
На 13.06.2014 г. с вх. № 000030-4285, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БРИЗ-М” ЕООД, гр. София, за
подмяна на 8 /осем/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, район
„Илинден”, местност „Разсадника - Бежанци”, ул. „Зографски Манастир” № 11, УПИ ІV-388 в
кв. 13.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване 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 „БРИЗМ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Искър”, ж.к. „Дружба 2”,
до бл. 218, обект „Бриз”, ЕИК: 131386348, представлявано от Евтим Христов Велев –
управител, за подмяна на 8 /осем/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София,
район „Илинден”, местност „Разсадника - Бежанци”, ул. „Зографски Манастир” № 11, УПИ
ІV-388 в кв. 13.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „БРИЗ-М” 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.
2.53."Геймър-2001" ООД, гр. София /изх. № 000030-4468-19.06.2014/ /вх. № 000030-415510.06.2014/
На 10.06.2014 г. с вх. № 000030-4155, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ГЕЙМЪР-2001” ЕООД, гр. София,
за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Гоце
Делчев” № 6.
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В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ГЕЙМЪР2001” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Лозенец”, ул.
„Златовръх” № 37, ЕИК: 130602533, управлявано и представлявано от Митко Цветанов
Тодоров – управител, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр.
София, бул. „Гоце Делчев” № 6.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.54."НАБА ЙИСТГРУП" ООД, гр. Варна /изх. № 000030-4464-19.06.2014/ /вх. № 0000303751-31.05.2014/
На 31.05.2014 г. с вх. № 000030-3751, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „НАБА ЙИСТГРУП” ООД, гр.
Варна, за намаление с 8 /осем/ броя игрални автомата, подмяна на 7 /седем/ броя игрални
автомата с 21 /двадесет и един/ броя игрални места със 7 /седем/ броя игрални автомата с 18
/осемнадесет/ броя игрални места, вследствие на което игралните места в игралната зала
намаляват с 3 /три/ броя и утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес: к.к. „Албена”, общ. Балчик, обл.
Добрич, хотел „Добруджа”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване 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 „НАБА
ЙИСТГРУП” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район „Одесос”, ул.
„Дебър” № 55, ЕИК: 813214873, представлявано от Недялка Георгиева Балачева - управител,
за за намаление с 8 /осем/ броя игрални автомата, подмяна на 7 /седем/ броя игрални автомата
с 21 /двадесет и един/ броя игрални места със 7 /седем/ броя игрални автомата с 18
/осемнадесет/ броя игрални места, вследствие на което игралните места в игралната зала
намаляват с 3 /три/ броя, в игрална зала с адрес: к.к. „Албена”, общ. Балчик, обл. Добрич,
хотел „Добруджа”.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „НАБА ЙИСТГРУП” ООД, гр. Варна,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
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Против - няма.
2.55."НАБА ЙИСТГРУП" ООД, гр. Варна /изх. № 000030-4462-19.06.2014/ /вх. № 0000303752-31.05.2014/
На 31.05.2014 г. с вх. № 000030-3752, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „НАБА ЙИСТГРУП” ООД, гр.
Варна, 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.
Варна, р-н „Владислав Варненчик”, Централен пазар.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване 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 „НАБА
ЙИСТГРУП” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район „Одесос”, ул.
„Дебър” № 55, ЕИК: 813214873, представлявано от Недялка Георгиева Балачева - управител,
за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Варна, р-н „Владислав
Варненчик”, Централен пазар.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „НАБА ЙИСТГРУП” ООД, гр. Варна,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.56."ВИЛОКС ГРУП" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-4463-19.06.2014/ /вх. № 0000303754-31.05.2014/
На 31.05.2014 г. с вх. № 000030-3754, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ВИЛОКС ГРУП” ЕООД, гр. София,
за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила
за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Хасково, пл.
„Свобода” № 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване 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
„ВИЛОКС ГРУП” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Овча
купел”, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 12, ЕИК: 040348114, представлявано от Вернер Клайн
- управител и Томаш Мачий Петриковски - управител, заедно, за подмяна на 6 /шест/ броя
игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Хасково, пл. „Свобода” № 1.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ВИЛОКС ГРУП” ЕООД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
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Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
3. За тото и лото игри:
3.1."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-4437-19.06.2014/ /вх. № 000030-429213.06.2014/
На 13.06.2014 г. с вх. № 000030-4292, 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 пет разновидности: „ЕВРОШАНС”, „ЛОТОДЖАКПОТ”,
„ЛОТОМАНИЯ”, „ШАНС” и „ПОКЕР ШАНС”, изразяваща се в закриване на 13 /тринадесет/
броя и откриване на 4 /четири/ броя букмейкърски пункта.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и 2 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с 22, ал. 1, т. 3, от ЗХ, председателят предлага на членовете
на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕВРОБЕТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище”, ж.к.
„Подуяне”, бул. „Ситняково” № 48, eт. 4, ЕИК: 121179290, представлявано от Милен Иванов
Стаматов - управител, изразяващи се в промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще
се приемат залози и изплащат печалби за лото игра „ЛОТО ШАНС” с пет разновидности:
„ЕВРОШАНС”, „ЛОТОДЖАКПОТ”, „ЛОТОМАНИЯ”, „ШАНС” и „ПОКЕР ШАНС”, както
следва:
Да се прекрати дейността на „ЕВРОБЕТ” ООД в следните пунктове:
1. гр. София, област София-град, ул. „Страцин“ №7;
2. с. Търнава, община Бяла Слатина, област Враца, ул. „Г.Димитров“ №104;
3. гр.Мизия, община Мизия, област Враца, ул. „Александър Якимов“ № 20, блок № 5;
4. с. Дреновец, община Ружинци, област Видин, ул. „Георги Димитров“ № 194 А;
5. гр. Русе, община Русе, област Русе, бул. „Васил Левски“ № 1 Ж;
6. гр. Русе, община Русе, област Русе, ул. „Плиска“ № 94, магазин № 5;
7. гр. Сливо поле, община Сливо поле, област Русе, бул. „България“ № 4;
8. гр. Свети Влас, община Несебър, област Бургас,ул. „Чайка“ № 12;
9. гр. Айтос, община Айтос, област Бургас, ул. „Странджа“ № 3;
10. гр. Ахтопол, община Царево, област Бургас, ул. „Тракия“ № 29;
11. с. Александрово, община Павел Баня, област Стара Загора, ул. „Роза „ №2;
12. гр. Девин, община Девин, област Смолян, ул. „Лиляна Димитрова“ № 13;
13. гр. Ракитово, район Ракитово, община Пазарджик, ул. „Иван Клинчаров“ № 72;
Да се разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в следните
пунктове:
1. гр.Враца, община Враца, област Враца, бул.“ 2-ри юни“ № 37;
2. гр. Тетевен, община Тетевен, област Ловеч, ул. „ Христо Ботев“ № 12;
3. с. Камено, община Камено, област Бургас, ул. „Александър Стамболийски“ №
4;
4. с Александрово, община Иваново, област Русе, ул. „Девети септември“ № 8.
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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.
3.2."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-437918.06.2014/ /вх. № 000030-4001-10.06.2014/
На 10.06.2014 г. с вх. № 000030-4001, 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 откриване на 3
/три/ броя тото пункта.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с 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,
р-н „Красно село”, ул. „Хайдушко изворче” № 28, ЕИК: 202766380, представлявано от Белчо
Бойчев Иванов – 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:
Да се разреши на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” да приема залози и
изплаща печалби за хазартна игра със залагания върху резултати от спортни състезания
„СПОРТ ТОТО 2” в следните пунктове:
1. гр. Габрово, ул. „Стефан Караджа“ № 2;
2. гр. Силистра, ул. „Москва“ № 20;
3. гр.Търговище, бул. „Никола Маринов“ № 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.
4. За залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета:
4.1."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-4435-19.06.2014/ /вх. № 000030-429413.06.2014/
На 13.06.2014 г. с вх. № 000030-4294, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), e подадено писмено искане от „ЕВРОБЕТ” ООД, гр. София, за
промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат печалби
за хазартни игри със залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и
кучета „СПОРТ ШАНС”, изразяваща се в закриване на 13 /тринадесет/ броя и откриване на 4
/четири/ броя букмейкърски пункта.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и 2 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
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При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с 22, ал. 1, т. 3, от ЗХ, председателят предлага на членовете
на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕВРОБЕТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище”, ж.к.
„Подуяне”, бул. „Ситняково” № 48, eт. 4, ЕИК: 121179290, представлявано от Милен Иванов
Стаматов - управител, изразяващи се в промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще
се приемат залози и изплащат печалби за хазартни игри със залагания върху резултати от
спортни състезания и надбягвания с коне и кучета „СПОРТ ШАНС”.
Да се прекрати дейността на „ЕВРОБЕТ” ООД в следните пунктове:
1. гр. София, област София-град, ул. „Страцин“ №7;
2. с. Търнава, община Бяла Слатина, област Враца, ул. „Г.Димитров“ №104;
3. гр.Мизия, община Мизия, област Враца, ул. „Александър Якимов“ № 20, блок № 5;
4. с. Дреновец, община Ружинци, област Видин, ул. „Георги Димитров“ № 194 А;
5. гр. Русе, община Русе, област Русе, бул. „Васил Левски“ № 1 Ж;
6. гр. Русе, община Русе, област Русе, ул. „Плиска“ № 94, магазин № 5;
7. гр. Сливо поле, община Сливо поле, област Русе, бул. „България“ № 4;
8. гр. Свети Влас, община Несебър, област Бургас,ул. „Чайка“ № 12;
9. гр. Айтос, община Айтос, област Бургас, ул. „Странджа“ № 3;
10. гр. Ахтопол, община Царево, област Бургас, ул. „Тракия“ № 29;
11. с. Александрово, община Павел Баня, област Стара Загора, ул. „Роза „ №2;
12. гр. Девин, община Девин, област Смолян, ул. „Лиляна Димитрова“ № 13;
13. гр. Ракитово, район Ракитово, община Пазарджик, ул. „Иван Клинчаров“ № 72;
Да се разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в следните
пунктове:
1. гр.Враца, община Враца, област Враца, бул.“ 2-ри юни“ № 37;
2. гр. Тетевен, община Тетевен, област Ловеч, ул. „ Христо Ботев“ № 12;
3, с. Камено, община Камено, област Бургас, ул. „Александър Стамболийски“ № 4;
4.с Александрово, община Иваново, област Русе, ул. „Девети септември“ № 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.
4.2."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-440018.06.2014/ /вх. № 000030-4000-10.06.2014/
На 10.06.2014 г. с вх. № 000030-4000, 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 1”, изразяваща се в откриване на 3
/три/ броя тото пункта.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
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основание чл. 33, ал. 9 във връзка с 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,
р-н „Красно село”, ул. „Хайдушко изворче” № 28, ЕИК: 202766380, представлявано от Белчо
Бойчев Иванов – изпълнителен директор, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които
ще се приемат залози и изплащат печалби за тото игра „ТОТО 1”, както следва:
Да се разреши на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” да приема залози и
изплаща печалби за хазартна игра със залагания върху резултати от спортни състезания
„СПОРТ ТОТО 1” в следните пунктове:
1. гр. Габрово, ул. „Стефан Караджа“ № 2;
2. гр. Силистра, ул. „Москва“ № 20;
3. гр.Търговище, бул. „Никола Маринов“ № 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.
4.3."ЕВРОФУТБОЛ" ООД, гр. София /изх. № 000030-4401-18.06.2014//вх. № 000030-396209.06.2014/
На 09.06.2014 г. с вх. № 000030-3962, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), e подадено писмено искане от „ЕВРОФУТБОЛ” ООД, гр. София, за
промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат печалби
за игри със залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета,
изразяваща се в закриване на 4 /четири/ броя, откриване на 3 /три/ броя и промяна на адреса
на 1 /един/ брой пункт.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с 22, ал. 1, т. 3, от ЗХ, председателят предлага на членовете
на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕВРОФУТБОЛ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Лозенец”, бул.
„Джеймс Баучер” № 12, ЕИК: 831036657, представлявано от Боян Стефанов Найденов,
Николаос Константинос Арсенопулос и Екатерина Сашкова Михайлова - управители, наймалко от двама от управителите заедно, освен в случаите, в които Дружественият договор
предвижда друго, изразяващи се в промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се
приемат залози и изплащат печалби за игри със залагания върху резултати от спортни
състезания и надбягвания с коне и кучета, както следва:
І. Да се прекрати дейността на „ЕВРОФУТБОЛ” ООД в следните пунктове:
1. гр. Ахтопол, община Царево, област Бургас, ул. „Тракия“ № 29;
2. гр. София, община Лозенец, ул. „Страцин“ № 7;
3. гр. Русе, ул. „Васил Левски“ № 1 Ж;
4. гр. Сливо поле, област Русе, бул. „България“ № 4.
ІІ. Да се разреши на „ЕВРОФУТБОЛ” ООД да приема залози и изплаща печалби в
следните пунктове:
1. гр. Варна, ул. „Димитър Ефендулов“ № 12;
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2. гр. Правец, Софийска област, ул. „Трети март“ № 24;
3. гр. Хасково, ул. „П. Р. Славейков“ № 28.
III. Да се промени адреса на следния пункт:
1. от: гр. Руен, община Руен, област Бургас, ул. „Първи май“ № 18 А на: с.
Руен, община Руен, област Бургас, ул. „Първи май“ № 18 А.
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:
5.1."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-4436-19.06.2014/ /вх. № 000030-429313.06.2014/
На 13.06.2014 г. с вх. № 000030-4293, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), e подадено писмено искане от „ЕВРОБЕТ” ООД, гр. София, за
промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат печалби
за хазартни игри със залагания върху случайни събития, свързани с познаване на факти
„МЕДЖИК ШАНС”, изразяваща се в закриване на 13 /тринадесет/ броя и откриване на 4
/четири/ броя букмейкърски пункта.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и 2 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с 22, ал. 1, т. 3, от ЗХ, председателят предлага на членовете
на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕВРОБЕТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище”, ж.к.
„Подуяне”, бул. „Ситняково” № 48, eт. 4, ЕИК: 121179290, представлявано от Милен Иванов
Стаматов - управител, изразяващи се в промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще
се приемат залози и изплащат печалби за хазартни игри със залагания върху случайни
събития, свързани с познаване на факти „МЕДЖИК ШАНС”.
Да се прекрати дейността на „ЕВРОБЕТ” ООД в следните пунктове:
1. гр. София, област София-град, ул. „Страцин“ №7;
2. с. Търнава, община Бяла Слатина, област Враца, ул. „Г.Димитров“ №104;
3. гр.Мизия, община Мизия, област Враца, ул. „Александър Якимов“ № 20, блок № 5;
4. с. Дреновец, община Ружинци, област Видин, ул. „Георги Димитров“ № 194 А;
5. гр. Русе, община Русе, област Русе, бул. „Васил Левски“ № 1 Ж;
6. гр. Русе, община Русе, област Русе, ул. „Плиска“ № 94, магазин № 5;
7. гр. Сливо поле, община Сливо поле, област Русе, бул. „България“ № 4;
8. гр. Свети Влас, община Несебър, област Бургас,ул. „Чайка“ № 12;
9. гр. Айтос, община Айтос, област Бургас, ул. „Странджа“ № 3;
10. гр. Ахтопол, община Царево, област Бургас, ул. „Тракия“ № 29;
11. с. Александрово, община Павел Баня, област Стара Загора, ул. „Роза „ №2;
12. гр. Девин, община Девин, област Смолян, ул. „Лиляна Димитрова“ № 13;
13. гр. Ракитово, район Ракитово, община Пазарджик, ул. „Иван Клинчаров“ № 72;
Да се разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в следните
пунктове:
1. гр.Враца, община Враца, област Враца, бул.“ 2-ри юни“ № 37;
2. гр. Тетевен, община Тетевен, област Ловеч, ул. „ Христо Ботев“ № 12;

Стр. 58
3. с. Камено, община Камено, област Бургас, ул. „Александър Стамболийски“№ 4;
4. с Александрово, община Иваново, област Русе, ул. „Девети септември“ № 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.
По раздел девети - Разглеждане на писмени искания за утвърждаване на представени от
организаторите на хазартни игри правила по чл. 22, ал. 1, т. 4 – 7 от Закона за хазарта:
1. За игри в игрално казино:
1.1."ИНТКО ИНТЕРНЕШЪНЪЛ КАЗИНО КЛУБ" ЕАД, гр. София /изх. № 000030-433317.06.2014/ /вх. № 000030-3815-02.06.2014/
На 02.06.2014 г. с вх. № 000030-3815, в съответствие с чл. 32 във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ИНТКО ИНТЕРНЕШЪНЪЛ
КАЗИНО КЛУБ” ЕАД, гр. София, за утвърждаване на Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри в игрално казино с адрес: гр. София, район „Красно село”,
бул. „Тотлебен” № 8, хотел „Родина” /по Удостоверение за издаден лиценз № 0000303607/27.05.2014 г./.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за 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 „ИНТКО ИНТЕРНЕШЪНЪЛ КАЗИНО КЛУБ”
ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Красно село”, бул. „Тотлебен”
№ 8, хотел „Родина”, ет. 21, ЕИК: 130240874, представлявано от Юксел Бирбудак и Ерсан
Догру или Юксел Бирбудак и Росен Солаков или Росен Солаков и Ерсан Догру, само двама
по двама, 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."КАЗИНО ПЕРЛА" ООД, гр. София /изх. № 000030-4393-18.06.2014/ /вх. № 0000303872-04.06.2014/
На 04.06.2014 г. с вх. № 000030-3872, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО ПЕРЛА” ООД, гр. София,
за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Добрич, ул. „Независимост” № 2, х-л „Добруджа” /по
Удостоверение за издаден лиценз № 000030-3597/27.05.2014 г./.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
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необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „КАЗИНО ПЕРЛА” ООД със седалище и адрес
на управление: гр. София, район „Младост”, ул. „Михаил Тенев” № 6, ет. 2, ЕИК: 175382586,
представлявано от Данаил Христов Илиев – управител, и Борислав Душков Михайлов управител, заедно и поотделно, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри
с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. Добрич, ул. „Независимост” № 2, х-л
„Добруджа”.
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."НАЦИОНАЛ ГРУП" ООД, гр. София /изх. № 000030-4337-17.06.2014/ /вх. № 0000303946-09.06.2014/
На 09.06.2014 г. с вх. № 000030-3946 в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1 от
Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „НАЦИОНАЛ ГРУП” ООД, гр. София,
за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати за обект с адрес: гр. Враца, пл. „Христо Ботев” /по Удостоверение за издаден лиценз
№ И-3146/10.01.2014 г./.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и 2, от Закона за хазарта се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за 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 „НАЦИОНАЛ ГРУП” ООД със седалище и адрес
на управление: гр. София, р-н „Младост”, ул. „Михаил Тенев” № 6, ет. 2, ЕИК: 816114846,
представлявано от Данаил Христов Илиев – управител, Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати за обект с адрес: гр. Враца, пл. „Христо
Ботев”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
По раздел десети - Докладни записки:
1. Докладна записка с изх. № 000030-4451 от 19.06.2014 г.
Отлага разглеждането на докладна записка с изх. № 000030-4451 от 19.06.2014 г. във
връзка с подадено писмено искане от „БОНЕВ ГЕЙМ“ ООД, гр. Банкя, за издаване на лиценз
за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Банкя, общ.
Столична, обл. София, ул. „Стефан Стамболов“ № 5.
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2.Докладна записка.
На 19.06.2014 г. е постъпило писмо с вх. № 4439/19.06.2014 г. от Радка Данаилова
Москова – управител на „РАДКА МОСКОВА” ООД, с което уведомява ДКХ, че се отказва от
подадените искания с вх. № № 000030-3950; 000030-3949; 000030-3953; 000030-3956; 0000303951; 000030-3952; 000030-3957; 000030-3954; 000030-3955 от 09.06.2014 г. за прекратяване
действието на издадени лицензи преди изтичане на срока им.
С оглед гореизложеното и на основание чл. 56, ал. 1 от АПК Държавната комисия по
хазарта
РЕШИ:
Прекратява административните производства по писмени искания с вх. № № 0000303950; 000030-3949; 000030-3953; 000030-3956; 000030-3951; 000030-3952; 000030-3957;
000030-3954; 000030-3955 от 09.06.2014 г. за прекратяване действието на издадени лицензи
преди изтичане на срока им, подадени от „РАДКА МОСКОВА” ООД.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
По раздел единадесети – Разни.
Разглеждане на писмено искане за извършване на промени в Удостоверение за издаден
лиценз:
1. За игри в игрално казино:
1.1 „АНГЛО-БОЛКАН” ООД, гр. София /изх. № 000030-4575-20.06.2014/ /вх. № 0000304243-12.06.2014/
На 12.06.2014 г. с вх. № 000030-4243 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „АНГЛО-БОЛКАН” ООД, гр. София, за
подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати, намаление с 2 /два/ броя на игралните маси и
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално
казино за обект с адрес: гр. София, р-н „Средец”, пл. „Света Неделя” № 5, хотел „ШЕРАТОН
СОФИЯ ХОТЕЛ БАЛКАН”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ, се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване 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 „АНГЛОБОЛКАН” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Средец”, пл. „Света
Неделя” № 5, ЕИК: 831119989, представлявано от Йозджан Ерюлген - управител, за подмяна
на 2 /два/ броя игрални автомата и намаление с 2 /два/ броя на игралните маси в игрално
казино с адрес: гр. София, р-н „Средец”, пл. „Света Неделя” № 5, хотел „ШЕРАТОН СОФИЯ
ХОТЕЛ БАЛКАН”.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „АНГЛО-БОЛКАН” ООД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
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Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
Председател:
/Огнемир Митев/
Секретар-протоколчик:
/Гинка Панаретова/

