РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВОНАФИНАНСИТЕ
ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА
ПРОТОКОЛ
№ 000030-7003
Гр. София, 15.09.2014 г.
Днес, 15 септември 2014 г. се проведе заседание на Държавната комисия по хазарта
(ДКХ) с участието на г-н Огнемир Митев – председател, г-н Васил Панов, 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. № 1055/11.09.2014
г. /
Раздел втори. Разглеждане на заявления за утвърждаване на тип, версия и
модификация на игрално оборудване и за утвърждаване на игрален софтуер на
комуникационно 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. Игри в игрално казино:
1.1."КАЗИНО ЕЛИТ" АД, гр. София /изх. № 000030-6776-12.09.2014/ /вх. № 000030-634919.08.2014/
Раздел четвърти. Разглеждане на писмено искане за продължаване срока на действие на
издаден лиценз по чл. 36, ал. 1 от Закона за хазарта:
1. Бинго игра:
1.1."АЙ ДЖИ 2000" ЕООД, гр. Габрово /изх. № 000030-6775-12.09.2014/ /вх. № 000030-656903.09.2014/
2.Игри с игрални автомати:
2.1."РУМАР - ДИМО ДИМОВ" ЕТ, гр. Варна /изх. № 000030-6492-26.08.2014/ /вх. № 0000306309-15.08.2014/
2.2."ШАНС ГРУП ДУЛОВО" ЕООД, гр. Исперих /изх. № 000030-6491-26.08.2014/ /вх. №
000030-6310-15.08.2014/
2.3."ОЛИМП 09" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-6728-11.09.2014/ /вх. № 000030-634619.08.2014/
2.4."ДЕНИ-ДЕНКА ВЕЛЕВА-СТЕЛА ВЕЛЕВА" ЕТ, гр. Стара Загора /изх. № 000030-672911.09.2014/ /вх. № 000030-6392-20.08.2014/
2.5."СИТ-33" ООД, гр. София /изх. № 000030-6742-12.09.2014/ /вх. № 000030-643321.08.2014/
2.6."БЛИЦ ТРЕЙД КЪМПАНИ" ООД, гр. София /изх. № 000030-6741-12.09.2014/ /вх. №
000030-6432-21.08.2014/
2.7."МЕРИЛИН 1" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-6738-12.09.2014/ /вх. № 000030-630815.08.2014/
2.8."КОТА-59" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-6774-12.09.2014/ /вх. № 000030-656203.09.2014/
2.9."ТОМИ Н- ТОМА ГЪНЕВ" ЕТ, гр. Бургас /изх. № 000030-6772-12.09.2014/ /вх. № 0000306552-02.09.2014/
Раздел пети. Разглеждане на писмени искания за издаване на лиценз за нов обект:
1.За игри с игрални автомати:
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1.1."ЕКС ПИ ЕЛ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-6643-09.09.2014/ /вх. № 000030-446719.06.2014/
1.2."УИН БЕТ- 3" ООД, гр. София /изх. № 000030-6763-12.09.2014/ /вх. № 000030-531516.07.2014/
Раздел шести. Разглеждане на писмени искания за извършване на промени в
Удостоверение за издаден лиценз:
1. Игри в игрално казино:
1.1."ХОТЕЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛ" АД, гр. София /изх. № 000030-6648-09.09.2014/ /вх. №
000030-6515-28.08.2014/
1.2."АНГЛО - БОЛКАН" ООД, гр. София /изх. № 000030-6795-12.09.2014/ /вх. № 0000306753-12.09.2014/
1.3."ЕС ВИ ЕС" АД, гр. София /изх. № 000030-6798-12.09.2014/ /вх. № 000030-667310.09.2014/
1.4."МАКРА-Т" ООД, гр. София /изх. № 000030-6792-12.09.2014/ /вх. № 000030-670110.09.2014/
2.За игри с игрални автомати:
2.1."ХАСКОВО-М" ООД, гр. София /изх. № 000030-6503-26.08.2014/ /вх. № 000030-594130.07.2014/
2.2."ЕС ДЖИ КАЗИНО" ЕООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-6493-26.08.2014/ /вх. № 0000306128-07.08.2014/
2.3."ФАВОРИТ" ЕООД, гр. Смолян /изх. № 000030-6494-26.08.2014/ /вх. № 000030-615908.08.2014/
2.4."ОРЛИН ИВАНОВ-КОМЕРС" ЕТ, гр. Русе /изх. № 000030-6500-26.08.2014/ /вх. №
000030-6339-19.08.2014/
2.5."СИЛВИ СЕРБЕЗОВ-МЕРКУРИЙ 6000" ЕТ, гр. Русе /изх. № 000030-6488-26.08.2014/ /вх.
№ 000030-6340-19.08.2014/
2.6."СИЛВИ СЕРБЕЗОВ-МЕРКУРИЙ 6000" ЕТ, гр. Русе /изх. № 000030-6489-26.08.2014/ /вх.
№ 000030-6341-19.08.2014/
2.7."ВАЛ" ООД, гр. Перник /изх. № 000030-6499-26.08.2014/ /вх. № 000030-6347-19.08.2014/
2.8."ВЕЛ ЕНТЪРТЕЙМЪНТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-6502-26.08.2014/ /вх. №
000030-6348-19.08.2014/
2.9."ДЕЛТА ТУРС 2002" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-6495-26.08.2014/ /вх. № 0000306386-19.08.2014/
2.10."ПЕТЪР РАШКОВ" ЕТ, гр. София /изх. № 000030-6490-26.08.2014/ /вх. № 000030-639020.08.2014/
2.11."ГЕЙМЪР-2001" ООД, гр. София /изх. № 000030-6498-26.08.2014/ /вх. № 000030-639320.08.2014/
2.12."МУЛТИ - КАТЕРС" ООД, гр. София /изх. № 000030-6501-26.08.2014/ /вх. № 0000306460-22.08.2014/
2.13."КАЗИНО ЛАРЖ" ЕООД, гр. Самоков /изх. № 000030-6642-09.09.2014/ /вх. № 0000306589-04.09.2014/
2.14."ЧЕРНО И БЯЛО-2007" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-6644-09.09.2014/ /вх. №
000030-6519-28.08.2014/
2.15."ЕКС ПИ ЕЛ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-6641-09.09.2014/ /вх. № 000030-655802.09.2014/
2.16."В ИСИЕ И" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-6647-09.09.2014/ /вх. № 000030-647325.08.2014/
2.17."В ИСИЕ И" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-6730-11.09.2014/ /вх. № 000030-659304.09.2014/
2.18."РАДКА МОСКОВА" ЕООД, гр. Самоков /изх. № 000030-6679-10.09.2014/ /вх. №
000030-6526-28.08.2014/
2.19."РАДКА МОСКОВА" ЕООД, гр. Самоков /изх. № 000030-6744-12.09.2014/ /вх. №
000030-6459-22.08.2014/
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2.20."ГРАНД КАЗИНО 3" ООД, гр. София /изх. № 000030-6646-09.09.2014/ /вх. № 0000306576-03.09.2014/
2.21."ГРАНД КАЗИНО- 1" ООД, гр. София /изх. № 000030-6723-11.09.2014/ /вх. № 0000306594-05.09.2014/
2.22."ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО" АД, гр. София /изх. № 000030-6725-11.09.2014/ /вх. №
000030-6603-05.09.2014/
2.23."ГОЧЕВ - СТАР" ООД, гр. София /изх. № 000030-6726-11.09.2014/ /вх. № 000030-662508.09.2014/
2.24."ЕЛИТ - 8" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-6717-11.09.2014/ /вх. № 000030-645622.08.2014/
2.25."ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН" АД, гр. София /изх. № 000030-6724-11.09.2014/ /вх. №
000030-6662-09.09.2014/
2.26."БАРГЕЙМ" АД, гр. София /изх. № 000030-6750-12.09.2014/ /вх. № 000030-661505.09.2014/
2.27."БЛЕК ЛЕЙБЪЛ КАЗИНО" ООД, гр. София /изх. № 000030-6749-12.09.2014/ /вх. №
000030-6592-04.09.2014/
2.28."ФОКС-1" ООД, гр. Бургас /изх. № 000030-6727-11.09.2014/ /вх. № 000030-660005.09.2014/
2.29."СИТИ КАЗИНО ГРУП" ООД, гр. София /изх. № 000030-6736-11.09.2014/ /вх. № 0000306290-14.08.2014/
2.30."ДАНИЦА - ДИМИТЪР СТОЕВ" ЕТ, гр. Горна Оряховица /изх. № 000030-673711.09.2014/ /вх. № 000030-6439-21.08.2014/
2.31."БЛИЦ ТРЕЙД КЪМПАНИ" ООД, гр. София /изх. № 000030-6735-11.09.2014/ /вх. №
000030-6457-22.08.2014/
2.32."КОСТА АЛЕКСИЕВ НИКОЛОВ - КАН" ЕТ, гр. Нова Загора /изх. № 000030-674012.09.2014/ /вх. № 000030-6391-20.08.2014/
2.33."СИКС ГРУП - 09" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-6743-12.09.2014/ /вх. № 0000306531-29.08.2014/
2.34."ПАЛМС ПЕТРИЧ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-6745-12.09.2014/ /вх. № 0000306429-20.08.2014/
2.35."БАРГЕЙМ" АД, гр. София /изх. № 000030-6809-12.09.2014/ /вх. № 000030-661805.09.2014/
2.36."БАРГЕЙМ" АД, гр. София /изх. № 000030-6808-12.09.2014/ /вх. № 000030-665109.09.2014/
2.37."БАРГЕЙМ" АД, гр. София /изх. № 000030-6803-12.09.2014/ /вх. № 000030-665309.09.2014/
2.38."БАРГЕЙМ" АД, гр. София /изх. № 000030-6807-12.09.2014/ /вх. № 000030-666309.09.2014/
2.39."БАРГЕЙМ" АД, гр. София /изх. № 000030-6746-12.09.2014/ /вх. № 000030-643120.08.2014/
2.40."ДЖЕНГО" ЕООД, гр. Добрич /изх. № 000030-6747-12.09.2014/ /вх. № 000030-639720.08.2014/
2.41."ДЖЕНГО" ЕООД, гр. Добрич /изх. № 000030-6773-12.09.2014/ /вх. № 000030-655402.09.2014/
2.42."МАКАО 2" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-6748-12.09.2014/ /вх. № 000030-655702.09.2014/
2.43."ЕЛ. ДЖИ. ЕС.-99" ООД, гр. Варна /изх. № 000030-6739-12.09.2014/ /вх. № 000030-657703.09.2014/
2.44."ДОТКОВСКИ–ИВЕЛИНА ДОТКОВСКА" ЕТ, гр. Дряново /изх. № 000030-678512.09.2014/ /вх. № 000030-6626-08.09.2014/
2.45."ГЛОБЪЛ ЛИНК" ООД, гр. Свиленград /изх. № 000030-6778-12.09.2014/ /вх. № 0000306636-09.09.2014/
2.46."ГЛОБЪЛ ЛИНК" ООД, гр. Свиленград /изх. № 000030-6779-12.09.2014/ /вх. № 0000306637-09.09.2014/

Стр. 4
2.47."КЕНОМАТ" ООД, гр. Бургас /изх. № 000030-6800-12.09.2014/ /вх. № 000030-658504.09.2014/
2.48."КЕНОМАТ" ООД, гр. Бургас /изх. № 000030-6793-12.09.2014/ /вх. № 000030-659905.09.2014/
2.49."КАЛИМАН" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-6797-12.09.2014/ /вх. № 000030-657203.09.2014/
2.50."ГРАНД КАЗИНО" ООД, гр. София /изх. № 000030-6799-12.09.2014/ /вх. № 0000306575-03.09.2014/
3.За тото и лото игри:
3.1."НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ" ООД, гр. София /изх. № 000030-6661-09.09.2014/ /вх. №
000030-6590-04.09.2014/
3.2."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-665609.09.2014/ /вх. № 000030-6528-29.08.2014/
3.3."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-665809.09.2014/ /вх. № 000030-6530-29.08.2014/
3.4."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-666009.09.2014/ /вх. № 000030-6581-04.09.2014/
3.5."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-672011.09.2014/ /вх. № 000030-6620-08.09.2014/
3.6."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-672211.09.2014/ /вх. № 000030-6622-08.09.2014/
3.7."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-680412.09.2014/ /вх. № 000030-6675-10.09.2014/
3.8."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-680612.09.2014/ /вх. № 000030-6677-10.09.2014/
3.9."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-6732-11.09.2014/ /вх. № 000030-645322.08.2014/
3.10."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-6665-09.09.2014/ /вх. № 000030-654229.08.2014/
4.За залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета:
4.1."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-665509.09.2014/ /вх. № 000030-6527-29.08.2014/
4.2."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-665709.09.2014/ /вх. № 000030-6529-29.08.2014/
4.3."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-665909.09.2014/ /вх. № 000030-6580-04.09.2014/
4.4."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-671811.09.2014/ /вх. № 000030-6619-08.09.2014/
4.5."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-672111.09.2014/ /вх. № 000030-6621-08.09.2014/
4.6."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-680212.09.2014/ /вх. № 000030-6674-10.09.2014/
4.7."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-680512.09.2014/ /вх. № 000030-6676-10.09.2014/
4.8."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-6734-11.09.2014/ /вх. № 000030-645522.08.2014/
4.9."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-6667-09.09.2014/ /вх. № 000030-654429.08.2014/
4.10."ЕВРОФУТБОЛ ООД" ООД, гр. София /изх. № 000030-6731-11.09.2014/ /вх. № 0000306476-25.08.2014/
5. За залагания върху случайни събития:
5.1."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-6733-11.09.2014/ /вх. № 000030-645422.08.2014/
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5.2."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-6666-09.09.2014/ /вх. № 000030-654329.08.2014/
Раздел седми. 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 и
удостоверителни знаци по чл. 22, ал. 1, т. 9 от Закона за хазарта:
1. За игри в игрално казино:
1.1."ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД" ЕАД, гр. Свиленград /изх. № 000030-6496-26.08.2014/ /вх. №
000030-6301-15.08.2014/
2. За игри с игрални автомати:
2.1.""БУЛ ГЕЙМ ВАЛИ"" ЕООД, гр. Ботевград /изх. № 000030-6497-26.08.2014/ /вх. №
000030-6394-20.08.2014/
2.2."ХЕМУС ТУРС" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-6649-09.09.2014/ /вх. № 000030-657403.09.2014/
2.3."РАДКА МОСКОВА" ЕООД, гр. Самоков /изх. № 000030-6678-10.09.2014/ /вх. № 0000306525-28.08.2014/
2.4."ВИЛОКС ГРУП" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-6719-11.09.2014/ /вх. № 000030-662408.09.2014/
2.5."ИРАДА - БЪЛГАРИЯ" ООД, гр. София /изх. № 000030-6787-12.09.2014/ /вх. № 0000306664-09.09.2014/
2.6."ГЕЙМЪР-2001" ООД, гр. София /изх. № 000030-6794-12.09.2014/ /вх. № 000030-668110.09.2014/
2.7."ПРОФОНДО 2000" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-6780-12.09.2014/ /вх. № 0000306532-29.08.2014/
2.8."ПРОФОНДО 2000" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-6781-12.09.2014/ /вх. № 0000306533-29.08.2014/
2.9."ПОЛО 11" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-6782-12.09.2014/ /вх. № 000030-653429.08.2014/
2.10."ПОЛО 11" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-6783-12.09.2014/ /вх. № 000030-653529.08.2014/
2.11."ПОЛО 11" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-6784-12.09.2014/ /вх. № 000030-653629.08.2014/
2.12."ПОЛО 11" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-6786-12.09.2014/ /вх. № 000030-653729.08.2014/
2.13."ПОЛО 11" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-6788-12.09.2014/ /вх. № 000030-653829.08.2014/
2.14."ПОЛО 11" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-6789-12.09.2014/ /вх. № 000030-653929.08.2014/
2.15."ПОЛО 11" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-6790-12.09.2014/ /вх. № 000030-654029.08.2014/
2.16."ПОЛО 11" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-6791-12.09.2014/ /вх. № 000030-654129.08.2014/
3. За лотарийни игри:
3.1."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-680112.09.2014/ /вх. № 000030-6672-10.09.2014/
3.2."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-6654-09.09.2014/ /вх. № 000030-651127.08.2014/
Раздел осми. Поправка на очевидна фактическа грешка:
1. За игри с игрални автомати:
1.1.“УИН БЕТ-3" ООД, гр. София /изх. № 000030-6751-12.09.2014/ /вх. № 000030-655302.09.2014/
Раздел девети. Разни.

Стр. 6
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. №
1055/11.09.2014 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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

https://www.primajuego.com/
https://www.championsbet.net/
https://www.7epta7.com/
http://www.sb-488.com/
http://www.bet-mart.com/
http://bg.sportingbet777.com/
https://bg.sportingbetpoker.com/
http://www.redkings.com/
http://www.grandparker.com/
http://www.luckyredcasino.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
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.

Стр. 7
Посочените интернет страници не отговарят на изискванията, съдържащи се в Закона
за хазарта и на подзаконовите актове по неговото прилагане.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 22, ал. 1, т. 14 от Закона за хазарта
Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
І. Допълва списъка на интернет страниците, чрез които се организират хазартни
игри от лица, които не са получили лиценз по Закона за хазарта.
IІ. Определя следните интернет страници, чрез които се организират хазартни
игри от лица, които не са получили лиценз по Закона за хазарта:
https://www.primajuego.com/
https://www.championsbet.net/
https://www.7epta7.com/
http://www.sb-488.com/
http://www.bet-mart.com/
http://bg.sportingbet777.com/
https://bg.sportingbetpoker.com/
http://www.redkings.com/
http://www.grandparker.com/
http://www.luckyredcasino.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 - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел втори. Разглеждане на заявления за утвърждаване на тип, версия и
модификация на игрално оборудване и за утвърждаване на игрален софтуер на
комуникационно оборудване, които могат да се експлоатират в страната, по списък:
1.„КАЗИНО ТЕХНОЛОГИИ” АД /изх. № П-000030-6752-12.09.2014 г./,/вх. № И-000030-6546
29.08.2014г./
На 29.08.2014 г. с вх. № 000030-6546 е подадено писмено заявление от „КАЗИНО
ТЕХНОЛОГИИ” АД за утвърждаване на игрален софтуер на комуникационно оборудване по
чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта (ЗХ), в съответствие с чл. 13 от Наредбата за реда и
начина за включване на лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта, за
изискванията за изпитване на игрално оборудване и игрален софтуер и за реда за извършване
на проверки (Наредбата).
В изпълнение на задълженията по чл. 14, ал. 1 от Наредбата и във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 8 от ЗХ, се разгледа заявлението и се извърши проучване на приложените към него
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.

Стр. 8
При извършеното проучване в законоустановения срок на подадените документи се
установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 8 от
Закона за хазарта Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Утвърждава представеният от „КАЗИНО ТЕХНОЛОГИИ” АД със седалище и
адрес на управление: област София, община Столична, гр. София, ул. „Алабин” No 34,
ЕИК: 130134141, представлявано заедно от Иван Маринов Цанкарски – изпълнителен
директор и Соня Николаева Николова – председател на СД, игрален софтуер на
комуникационно оборудване на система за организиране на онлайн залагания „Leopard
OGP”, тип, версия “AQ 2.1”, който може да се експлоатира в страната, както следва:
1. ИГРАЛЕН СОФТУЕР НА КОМУНИКАЦИОННО ОБОРУДВАНЕ
СИСТЕМА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ОНЛАЙН ЗАЛАГАНИЯ:
№ по
ред

Наименование

Leopard OGP

1.

Тип, версия

AQ 2.1

Протокол от изпитване №

КС-011 от 22.08.2014 г.
„КАЗИНО ТЕХНОЛОГИИ” АД
№ И-1631/23.07.2013 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване
„КАЗИНО ТЕХНОЛОГИИ” АД
№ И-1631/23.07.2013 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване

Производител
Заявител
Производствен (сериен)
номер

020614-100

Година на производство

2014 г.

Онлайн залагания:

НА

1. 00109 - Игри с игрални автомати, посредством уеб
портал*:
1 20 Star Party;
2 40 Shining Jewels;
3 40 Treasures;
4 African Magic;
5 Alaska Wild;
6 American Gigolo;
7 Australian Magic;
8 Aztec Express;
9 Banana Party;
10 Bavarian Forest;
11 Beetle Star;
12 Brilliants Hot;
13 Bye Bye Spy Guy;
14 Columbus Treasure;
15 Combat Romance;
16 Dancing Dragons;
17 Desert Tales;

Стр. 9
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

Disco Babylon;
Duck of Luck;
Duck of Luck Returns;
English Rose;
Forest Nymph;
Fortune Fish;
Full of Luck;
Fusion Fruit Beat;
Gaelic Warrior;
Golden Acorn;
Golden Flower of Life;
Groovy Automat;
Horse Race;
Island Vacation;
Jade Heaven;
Jaguar Warrior;
Jolly Beluga Whales;
Lucky 3 Penguins;
Lucky Clover;
Lucky Dollar;
Magician Dreaming;
Mighty Kraken;
Mighty Rex;
Milady X 2;
Misty Forest;
Mountain Song Quechua;
Mystic Wreck;
Navy Girl;
Nordic Song;
Penguin Party;
Pot’o Luck;
Power of Ankh;
Purple Fruits;
Purple Hot 2;
Pyramid of Gold;
Sapphire Lagoon;
Shining Treasures;
The Great Cabaret;
Tibetan Song;
Treasure Hill;
Treasure Kingdom;
Tropic Dancer;
Viking’s Fun;
Virtual Roulette;
Wild Clover;
Wild Hills;
Bingo Best;
Bingo Fast.

* Игрите с игрални автомати се обслужват от игрален
софтуер на комуникационно оборудване за онлайн
залагания Elephant RGS тип GS 4.1

Стр. 10
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.„ГЕЙМПРОМ” ЕООД /изх. № П-000030-6796-12.09.2014 г./,/вх. № И-000030-670911.09.2014г./
На 11.09.2014 г. с вх. № 000030-6709 е подадено писмено заявление от „ГЕЙМПРОМ”
ЕООД за утвърждаване на типове игрално оборудване по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за
хазарта (ЗХ), в съответствие с чл. 13 от Наредбата за реда и начина за включване на
лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта, за изискванията за
изпитване на игрално оборудване и игрален софтуер и за реда за извършване на проверки
(Наредбата).
В изпълнение на задълженията по чл. 14, ал. 1 от Наредбата и във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 8 от ЗХ, се разгледа заявлението и се извърши проучване на приложените към него
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършеното проучване в законоустановения срок на подадените документи се
установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 8 от
Закона за хазарта Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Утвърждава 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

Наименование

MULTI WIN 2

1.

Тип

A-560-ST

Протокол от изпитване №

ИА-2395 от 14.08.2014 г.

Производител

Ainsworth Game Technology Ltd.

Заявител / номер на
удостоверение

„ГЕЙМПРОМ” ЕООД
№ 2721/30.12.2009 г. за внос, разпространение на
игрално оборудване

Производствен (сериен)
номер

XAR 625475

Година на производство

2014 г.

Стр. 11
Вид на играта

2.

Видео слот:
1. Еmperor’s Garden;
2. Roaming Reels;
3. Buffalo Thunder;
4. Flamenco Rose;
5. Dolohins 100;
6. Dragon Lines;
7. Action Cash;
8. Mustang Money;
9. Safari Spirit;
10. Sheer Magic;
11. Rhino Run;
12. Winning Wolf.

Наименование

MULTI WIN 3

Тип

A-560-ST

Протокол от изпитване №

ИА-2396 от 15.09.2014 г.

Производител

Ainsworth Game Technology Ltd.

Заявител / номер на
удостоверение

„ГЕЙМПРОМ” ЕООД
№ 2721/30.12.2009 г. за внос, разпространение на
игрално оборудване

Производствен (сериен)
номер

XAR 625478

Година на производство

2014 г.

Вид на играта

Видео слот:
1. Mustang Money;
2. Safari Spirit;
3. Rhino Run;
4. Winning Wolf;
5. Apollo Sun;
6. Golden Treasure;
7. Cheetah Chase;
8. Money Web;
9. Sweet Hummin;
10. Fortune Falcon;
11. Glitter Gems;
12. Wolf Chief.

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел трети. Разглеждане на писмени искания за промени в обстоятелства, вписани
в издаден лиценз:
1. Игри в игрално казино:

Стр. 12
1.1."КАЗИНО ЕЛИТ" АД, гр. София /изх. № 000030-6776-12.09.2014/ /вх. № 0000306349-19.08.2014/
На 19.08.2014 г. с вх. № 000030-6349, на основание чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1 и
чл. 37 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО ЕЛИТ” АД, гр.
София, за промяна в обстоятелствата, вписани в издаден лиценз за организиране на хазартни
игри.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ) се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и чл. 37, ал. 3 от ЗХ, председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с
което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „КАЗИНО
ЕЛИТ” АД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Надежда“, ж.к. „Надежда
II”, бл. 204, вх. А, ет. 1, ап. 2, ЕИК: 130333450, представлявано от „Р.С. Консулт“ АД с
представител Ангел Андонов Ирибозов, за промени в представителите на дружеството.
II. Да се произнесе по вписаната промяна в Търговския регистър на „КАЗИНО ЕЛИТ”
АД, гр. София, по реда на чл. 37, ал. 4 от ЗХ.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел четвърти. Разглеждане на писмено искане за продължаване срока на действие
на издаден лиценз по чл. 36, ал. 1 от Закона за хазарта:
1. Бинго игра:
1.1."АЙ ДЖИ 2000" ЕООД, гр. Габрово /изх. № 000030-6775-12.09.2014/ /вх. № 0000306569-03.09.2014/
На 03.09.2014 г. с вх. № 000030-6569, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „АЙ ДЖИ 2000” ЕООД, гр. Габрово,
за продължаване срока на действие на издаден лиценз по чл. 36, ал. 1 от Закона за хазарта за
организиране на числова логарийна игра „БИНГО” в обект с адрес: гр. Габрово, ул.
„Съзаклятие” № 2.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените документи се
установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите, необходими за
издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал.
9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 и чл. 36, ал. 1 от ЗХ, председателят предлага на членовете на
Държавната комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да вземат решение, с което:
Да бъде продължен срокът на действие на издадения лиценз с 5 /пет/ години на „АЙ
ДЖИ 2000” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Габрово, ул. „ Съзаклятие” № 2,
ЕИК: 121844651, представлявано от Васил Колев Михайлов - управител, за организиране на
числова логарийна игра „БИНГО” в обект с адрес: гр. Габрово, ул. „Съзаклятие” № 2.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
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Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.Игри с игрални автомати:
2.1."РУМАР - ДИМО ДИМОВ" ЕТ, гр. Варна /изх. № 000030-6492-26.08.2014/ /вх. №
000030-6309-15.08.2014/
На 15.08.2014 г. с вх. № 000030-6309, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ “РУМАР – ДИМО ДИМОВ”, гр.
Варна, за продължаване срока на действие на издаден лиценз по чл. 36, ал. 1 от Закона за
хазарта за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Варна, ж.к. „Младост”, Нов търговски комплекс „І”, до супермаркет № 59, модул № 31, 32 и
33.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 и чл. 36, ал. 1 от ЗХ, председателят
предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да
вземат решение, с което:
Да бъде продължен срокът на действие на издадения лиценз с 5 /пет/ години на ЕТ
“РУМАР – ДИМО ДИМОВ” със седалище и адрес на управление: гр. Варна, р-н „Младост”,
ул. „Белински” № 21, ЕИК: 103236793, представляван от Димо Матев Димов /физическо лице
– търговец/, за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Варна, ж.к. „Младост”, Нов търговски комплекс „І”, до супермаркет № 59, модул № 31, 32 и
33, с 30 /тридесет/ броя игрални автомата с 30 /тридесет/ броя игрални места.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.2."ШАНС ГРУП ДУЛОВО" ЕООД, гр. Исперих /изх. № 000030-6491-26.08.2014/ /вх. №
000030-6310-15.08.2014/
На 15.08.2014 г. с вх. № 000030-6310, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ШАНС ГРУП ДУЛОВО” ЕООД, гр.
Исперих, за продължаване срока на действие на издаден лиценз по чл. 36, ал. 1 от Закона за
хазарта за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Дулово, област Силистра, ул. „Силистренско шосе” № 3, УПИ І, пл. № 147 в кв. 16.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 и чл. 36, ал. 1 от ЗХ, председателят
предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да
вземат решение, с което:
Да бъде продължен срокът на действие на издадения лиценз с 5 /пет/ години на
„ШАНС ГРУП ДУЛОВО” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Исперих, област
Разград, ж.к. „Васил Априлов”, № 4, вх. Б, ет. 2, ап. 6, ЕИК: 200890810, представлявано от
Георги Стоянов Захариев - управител, за организиране на хазартни игри с игрални автомати в
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игрална зала с адрес: гр. Дулово, област Силистра, ул. „Силистренско шосе” № 3, УПИ І,
пл. № 147 в кв. 16, със 16 /шестнадесет/ броя игрални автомата с 19 /деветнадесет/ броя
игрални места.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.3."ОЛИМП 09" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-6728-11.09.2014/ /вх. № 000030-634619.08.2014/
На 19.08.2014 г. с вх. № 000030-6346, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, т. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ОЛИМП 09” ООД, гр. Пловдив, за
продължаване срока на действие на издаден лиценз по чл. 36, ал. 1 от Закона за хазарта за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ж.к.
„Тракия“, ул. „Съединение” № 27 А,
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 и чл. 36, ал. 1 от ЗХ, председателят
предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да
вземат решение, с което:
Да бъде продължен срокът на действие на издадения лиценз с 5 /пет/ години на
„ОЛИМП 09” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, район „Централен”,
пл. „Съединение” № 3, ет. 3, офис 310, ЕИК: 200437621, представлявано от Силвия Монева
Монева – управител, и Кръстю Алексиев Милев – управител, поотделно, за организиране на
хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ж.к. „Тракия“, ул.
„Съединение” № 27 А, с 56 /петдесет и шест / броя игрални автомата със 63 /шестдесет и три/
броя игрални места.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.4."ДЕНИ-ДЕНКА ВЕЛЕВА-СТЕЛА ВЕЛЕВА" ЕТ, гр. Стара Загора /изх. № 0000306729-11.09.2014/ /вх. № 000030-6392-20.08.2014/
На 20.08.2014 г. с вх. № 000030-6392, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, от
Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „ДЕНИ – ДЕНКА ВЕЛЕВА –
СТЕЛА ВЕЛЕВА“, гр. Стара Загора, за продължаване срока на действие на издаден лиценз по
чл. 36, ал. 1 от Закона за хазарта за организиране на хазартни игри с игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Стара Загора, ул. „Стефан Стамболов” № 42.
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. 36, ал. 1 от ЗХ, председателят
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предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат писменото искане и
да вземат решение, с което:
Да бъде продължен срокът на действие на издадения лиценз с 5 /пет/ години на ЕТ
„ДЕНИ – ДЕНКА ВЕЛЕВА – СТЕЛА ВЕЛЕВА“ със седалище и адрес на управление: гр.
Стара Загора, ул. „Георги Бенев” № 17, ЕИК: 201132099, представлявано от Стела Стоянова
Велева / физическо лице – търговец/, за организиране на хазартни игри с игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Стара Загора, ул. „Стефан Стамболов” № 42, с 28 /двадесет и осем/
броя игрални автомата с 30 /тридесет/ броя игрални места.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.5."СИТ-33" ООД, гр. София /изх. № 000030-6742-12.09.2014/ /вх. № 000030-643321.08.2014/
На 21.08.2014 г. с вх. № 000030-6433, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „СИТ - 33” ООД, гр. София, за
продължаване срока на действие на издаден лиценз по чл. 36, ал. 1 от Закона за хазарта за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, р-н
„Сердика”, бул. „Кн. Мария Луиза” № 98.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 и чл. 36, ал. 1 от ЗХ, председателят
предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да
вземат решение, с което:
Да бъде продължен срокът на действие на издадения лиценз с 5 /пет/ години на СИТ 33” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Сердика”, бул. „Княгиня
Мария Луиза” № 98, ЕИК: 131236188, представлявано от Лилия Миткова Петрова –
управител, за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. София, р-н „Сердика”, бул. „Кн. Мария Луиза” № 98, с 45 /четиридесет и пет/ броя
игрални автомата с 50 /петдесет/ броя игрални места.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.6."БЛИЦ ТРЕЙД КЪМПАНИ" ООД, гр. София /изх. № 000030-6741-12.09.2014/ /вх. №
000030-6432-21.08.2014/
На 21.08.2014 г. с вх. № 000030-6432, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БЛИЦ ТРЕЙД КЪМПАНИ” ООД,
гр. София, за продължаване срока на действие на издаден лиценз по чл. 36, ал. 1 от Закона за
хазарта за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Банско, област Благоевград, Хотелски комплекс „Стражите”.
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В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 и чл. 36, ал. 1 от ЗХ, председателят
предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да
вземат решение, с което:
Да бъде продължен срокът на действие на издадения лиценз с 5 /пет/ години на „БЛИЦ
ТРЕЙД КЪМПАНИ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Средец”,
ул. „Христо Белчев” № 19, ет. 1, ЕИК: 040506322, представлявано от Георги Христов
Хаджийски, Рашо Колев Рашков и Борислав Душков Михайлов - управители, заедно и
поотделно, за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Банско, област Благоевград, Хотелски комплекс „Стражите”, с 32 /тридесет и два/ броя
игрални автомата с 39 /тридесет и девет/ броя игрални места.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.7."МЕРИЛИН 1" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-6738-12.09.2014/ /вх. № 000030-630815.08.2014/
На 15.08.2014 г. с вх. № 000030-6308, 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
продължаване срока на действие на издаден лиценз по чл. 36, ал. 1 от Закона за хазарта за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Варна, район
„Владислав Варненчик”, до бл. 20, ет. 1, сграда № 2.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 и чл. 36, ал. 1 от ЗХ, председателят
предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да
вземат решение, с което:
Да бъде продължен срокът на действие на издадения лиценз с 5 /пет/ години на
„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 организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Варна, район „Владислав Варненчик”, до бл. 20, ет. 1, сграда № 2, с 25 /двадесет и пет/ броя
игрални автомата с 30 /тридесет/ броя игрални места.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.8."КОТА-59" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-6774-12.09.2014/ /вх. № 000030-656203.09.2014/
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На 03.09.2014 г. с вх. № 000030-6562, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КОТА-59” ЕООД, гр. Варна, за
продължаване срока на действие на издаден лиценз по чл. 36, ал. 1 от Закона за хазарта за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Долни чифлик,
област Варна, квартал 132, парцел автоспирка.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 и чл. 36, ал. 1 от ЗХ, председателят
предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да
вземат решение, с което:
Да бъде продължен срокът на действие на издадения лиценз с 5 /пет/ години на
„КОТА-59” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район „Младост”, ул.
„Доброволци” № 7, ЕИК: 103660151, представлявано от Янко Петков Стоянов - управител, за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Долни чифлик,
област Варна, квартал 132, парцел автоспирка, с 11 /единадесет/ броя игрални автомата с 15
/петнадесет/ броя игрални места.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.9."ТОМИ Н- ТОМА ГЪНЕВ" ЕТ, гр. Бургас /изх. № 000030-6772-12.09.2014/ /вх. №
000030-6552-02.09.2014/
На 02.09.2014 г. с вх. № 000030-6552, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, от
Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ„ТОМИ-Н-ТОМА ГЪНЕВ”, гр.
Бургас, за продължаване срока на действие на издаден лиценз по чл. 36, ал. 1 от Закона за
хазарта за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Бургас, комплекс „Славейков“ пред бл. 64.
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. 36, ал. 1 от ЗХ, председателят
предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да
вземат решение, с което:
Да бъде продължен срокът на действие на издадения лиценз с 5 /пет/ години на „ЕТ
ТОМИ-Н - ТОМА ГЪНЕВ”, гр. Бургас, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул.
„Сливница“, бл.34, вхБ, ет.2, ап. 6, ЕИК: 812069204 представлявано от Тома Стоянов Гънев –
/физическо лице – търговец/, за организиране на хазартни игри с игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Бургас, комплекс „Славейков“, пред бл.64. с 27 /двадесет и седем/
броя игрални автомата с 30 /тридесет/ броя игрални места.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
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Против - няма.
По раздел пети. Разглеждане на писмени искания за издаване на лиценз за нов обект:
1.За игри с игрални автомати:
1.1."ЕКС ПИ ЕЛ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-6643-09.09.2014/ /вх. № 000030-446719.06.2014/
На 19.06.2014 г. с вх. № 000030-4467, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕКС ПИ ЕЛ” 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. Русе, ул. „Райко Даскалов” № 2А.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
І. Да бъде издаден лиценз на „ЕКС ПИ ЕЛ” ЕООД със седалище и адрес на
управление: гр. София, р-н „Триадица”, ж.к. „Стрелбище”, ул. „Котленски проход” № 100, вх.
Б, ет. 7, ап. 48, ЕИК: 202158606, представлявано от Любомир Петров Петков - Пашов –
управител, за организиране на хазартни игри с игрални автомати за срок от 5 /пет/ години в
игрална зала с адрес: гр. Русе, ул. „Райко Даскалов” № 2А.
II. Да бъдат утвърдени представените от „ЕКС ПИ ЕЛ” 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 за системите за контрол върху хазартните игри и
игралното оборудване.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.2."УИН БЕТ- 3" ООД, гр. София /изх. № 000030-6763-12.09.2014/ /вх. № 000030-531516.07.2014/
На 16.07.2014г. с вх. № 000030-5315 в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1, т.
1 от Закона за хазарта е подадено писмено искане от „УИН БЕТ - 3” ООД, гр. София за
издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати, за срок от 10 /десет/
години в игрална зала с адрес: гр. Хасково, пл. „Атлантически“, ет. 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. 1 от Закона за хазарта председателят
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предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
І. Да бъде издаден лиценз на „УИН БЕТ-3” ООД със седалище и адрес на управление:
гр. София, район „Младост”, ул. „Михаил Тенев” № 6, ет. 2, ЕИК: 201695756, представлявано
Данаил Христов Илиев – управител, за организиране на хазартни игри с игрални автомати за
срок от 10 /десет/ години в игрална зала с адрес: гр. Хасково, пл. „Атлантически“, ет. 1.
II. Да бъдат утвърдени представените от „УИН БЕТ - 3” ООД, гр. София за игралната
зала:
1. Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала;
2. Правила за организацията на работата и финансовия контрол при
организиране на хазартни игри с игрални автомати и задължителни образци за счетоводна
отчетност;
3. Изисквания за игралните зали по отношение на вида на помещенията или
сградата, минималната площ, разпределението на помещенията и необходимото техническо
оборудване за контрол.
4. Технически изисквания за системите за контрол върху хазартните игри и
игралното оборудване.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел шести. Разглеждане на писмени искания за извършване на промени в
Удостоверение за издаден лиценз:
1. Игри в игрално казино:
1.1."ХОТЕЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛ" АД, гр. София /изх. № 000030-6648-09.09.2014/ /вх. №
000030-6515-28.08.2014/
На 28.08.2014 г. с вх. № 000030-6515, 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 намаление с 12 /дванадесет/ броя игрални маси и 27 /двадесет и седем/ 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“, х-л „Интернационал”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 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 намаление с 12 /дванадесет/
броя игрални маси и 27 /двадесет и седем/ 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
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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 - 4
За - 4
Против - няма.
1.2."АНГЛО - БОЛКАН" ООД, гр. София /изх. № 000030-6795-12.09.2014/ /вх. № 0000306753-12.09.2014/
На 12.09.2014 г. с вх. № 000030-6753 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
увеличение с 2 /два/ броя на игралните автомати 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 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване 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
увеличение с 2 /два/ броя на игралните автомати 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.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.3."ЕС ВИ ЕС" АД, гр. София /изх. № 000030-6798-12.09.2014/ /вх. № 000030-667310.09.2014/
На 10.09.2014 г. с вх. № 000030-6673, 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
намаление с 23 /двадесет и три/ броя игрални маси, 42 /четиридесет и два/ броя игрални
автомати и утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в
игрално казино 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 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване 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 „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
намаление с 23 /двадесет и три/ броя игрални маси и 42 /четиридесет и 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, Игрални условия
и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.4."МАКРА-Т" ООД, гр. София /изх. № 000030-6792-12.09.2014/ /вх. № 000030-670110.09.2014/
На 10.09.2014 г. с вх. № 000030-6701 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
увеличение с 4 /четири/ броя игрални маси в игрално казино с адрес: гр. София, площад
„Народно събрание” № 4.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „МАКРАТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Средец”, пл. „Народно
събрание” № 4, х-л „Радисън Блу, ЕИК: 040999826, представлявано от Красимир Любенов
Томов - управител, за увеличение с 4 /четири/ броя игрални маси в игрално казино с адрес: гр.
София, площад „Народно събрание” № 4.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.За игри с игрални автомати:
2.1."ХАСКОВО-М" ООД, гр. София /изх. № 000030-6503-26.08.2014/ /вх. № 000030-594130.07.2014/
На 30.07.2014 г. с вх. № 000030-5941, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ХАСКОВО-М” ООД, гр. София, за
подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата с 5 /пет/ броя игрални места с 5 /пет/ броя игрални
автомата с 5 /пет/ броя игрални места, в резултат на което има увеличение в броя на
игралните автомати и утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Хасково, бул. „България” № 5.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
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При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ХАСКОВО-М” ООД със седалище и адрес на управление: : гр. София, район „Оборище”, ул.
„Васил Априлов” № 14, ЕИК: 175051065, представлявано от Георги Делчев Георгиев –
управител и Иван Димитров Стефанов – управител, поотделно, за подмяна на 3 /три/ броя
игрални автомата с 5 /пет/ броя игрални места с 5 /пет/ броя игрални автомата с 5 /пет/ броя
игрални места в игрална зала с адрес: гр. Хасково, бул. „България” № 5.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ХАСКОВО-М” ООД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.2."ЕС ДЖИ КАЗИНО" ЕООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-6493-26.08.2014/ /вх. №
000030-6128-07.08.2014/
На 07.08.2014 г. с вх. № 000030-6128, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕС ДЖИ КАЗИНО” ЕООД, гр.
Пловдив, за подмяна на 7 /седем/ броя игрални автомата, намаление 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. Пловдив, бул. „Пещерско шосе” № 38.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ЕС
ДЖИ КАЗИНО” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, р-н „Северен”, ул.
„Карловска” № 36, ЕИК: 200354595, представлявано от Стоян Пенчев Стоянов – управител,
за подмяна на 7 /седем/ броя игрални автомата и намаление с 1 /един/ брой игрален автомат в
игрална зала с адрес: гр. Пловдив, бул. „Пещерско шосе” № 38.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЕС ДЖИ КАЗИНО” 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 - 4
За - 4
Против - няма.
2.3."ФАВОРИТ" ЕООД, гр. Смолян /изх. № 000030-6494-26.08.2014/ /вх. № 000030-615908.08.2014/
На 08.08.2014 г. с вх. № 000030-6159, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от “ФАВОРИТ” ЕООД, гр. Смолян, за
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подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат с 3 /три/ броя игрални места с 3 /три/ броя
игрални автомата с 3 /три/ броя игрални места, в резултат на което има увеличение в броя на
игралните автомати, и утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Чирпан, област Стара Загора, ул.
„Георги Димитров” № 55.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ФАВОРИТ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Смолян, ул. “Боровец” № 18,
ЕИК: 830163452, представлявано от Димитър Андреев Маринов и Красимир Тодоров
Найденов – управители, заедно и поотделно, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат с 3
/три/ броя игрални места с 3 /три/ броя игрални автомата с 3 /три/ броя игрални места, в
резултат на което има увеличение в броя на игралните автомати, в игрална зала с адрес:
гр. Чирпан, област Стара Загора, ул. „Георги Димитров” № 55.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ФАВОРИТ” ЕООД, гр. Смолян, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.4."ОРЛИН ИВАНОВ-КОМЕРС" ЕТ, гр. Русе /изх. № 000030-6500-26.08.2014/ /вх. №
000030-6339-19.08.2014/
На 19.08.2014 г. с вх. № 000030-6339, 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:
І. 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 - 4
За - 4
Против - няма.
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2.5."СИЛВИ СЕРБЕЗОВ-МЕРКУРИЙ 6000" ЕТ, гр. Русе /изх. № 000030-6488-26.08.2014/
/вх. № 000030-6340-19.08.2014/
На 19.08.2014 г. с вх. № 000030-6340, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „СИЛВИ СЕРБЕЗОВ –
МЕРКУРИЙ 6000”, гр. Русе, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати и утвърждаване на
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална
зала с адрес: гр. Русе, бул. „Липник” № 113.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на ЕТ
„СИЛВИ СЕРБЕЗОВ – МЕРКУРИЙ 6000“, със седалище и адрес на управление: гр. Русе, ул.
„Княжевска“ № 26, вх. Б, ет. 1, ЕИК: 117504909, представляван от Силви Трифонов Сербезов
/физическо лице – търговец/, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Русе, бул. „Липник” № 113.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от ЕТ „СИЛВИ СЕРБЕЗОВ – МЕРКУРИЙ 6000”,
гр. Русе, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.6."СИЛВИ СЕРБЕЗОВ-МЕРКУРИЙ 6000" ЕТ, гр. Русе /изх. № 000030-6489-26.08.2014/
/вх. № 000030-6341-19.08.2014/
На 19.08.2014 г. с вх. № 000030-6341, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от ЕТ „СИЛВИ СЕРБЕЗОВ - МЕРКУРИЙ
6000”, гр. Русе, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Русе, ул. „Шести септември” № 90.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 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 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
„СИЛВИ СЕРБЕЗОВ - МЕРКУРИЙ 6000”, със седалище и адрес на управление: гр. Русе, ул.
„Княжеска” № 26, вх. Б, ет. 1, ЕИК: 117504909, представляван от Силви Трифонов Сербезов
/физическо лице-търговец/, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с
адрес: гр. Русе, ул. „Шести септември” № 90.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от ЕТ „СИЛВИ СЕРБЕЗОВ - МЕРКУРИЙ 6000”,
гр. Русе, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
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Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.7."ВАЛ" ООД, гр. Перник /изх. № 000030-6499-26.08.2014/ /вх. № 000030-634719.08.2014/
На 19.08.2014 г. с вх. № 000030-6347, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ВАЛ” ООД, гр. Перник, за подмяна
на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Перник, пл. „Кракра Пернишки“
№ 21.
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 „ВАЛ”
ООД със седалище и адрес на управление: гр. Перник, ул. „Св. Св. Кирил и Методий”, бл. 2,
вх. Б, ет. 4, ап. 7, ЕИК 113571060, представлявано от Валери Славчев Минков - управител, за
подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Перник, пл. „Кракра
Пернишки” № 21.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.8."ВЕЛ ЕНТЪРТЕЙМЪНТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-6502-26.08.2014/ /вх. №
000030-6348-19.08.2014/
На 19.08.2014 г. с вх. № 000030-6348, 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 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Велинград,
област Пазарджик, ул. „Отец Паисий”, блок № 2 А.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ) се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 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 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Велинград,
област Пазарджик, ул. „Отец Паисий”, блок № 2 А.
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Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.9."ДЕЛТА ТУРС 2002" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-6495-26.08.2014/ /вх. № 0000306386-19.08.2014/
На 19.08.2014 г. с вх. № 000030-6386, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ДЕЛТА ТУРС 2002“ ЕООД, гр.
София, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Ямбол, ул. „Др Брънеков” № 14.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 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 „ДЕЛТА
ТУРС 2002” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Младост”, бул.
„Цариградско шосе”, 7-ми километър, сградата на ЗИТ, корпус ІІ, ет. 3, ЕИК: 130870702,
представлявано от Анна Велкова Велева - управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. Ямбол, ул. „Д-р Брънеков” № 14.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.10."ПЕТЪР РАШКОВ" ЕТ, гр. София /изх. № 000030-6490-26.08.2014/ /вх. № 0000306390-20.08.2014/
На 20.08.2014 г. с вх. № 000030-6390, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „ПЕТЪР РАШКОВ”, гр. София,
за увеличение с 1 /един/ брой игрален автомат и утвърждаване на Игрални условия и правила
за организиране на хазартни игри с игрални автомати, Правила за организацията на работата
и финансовия контрол при организиране на хазартни игри с игрални автомати и Изисквания
към игралните зали, в които се организират хазартни игри с игрални автомати в игрална зала
с адрес: гр. Гоце Делчев, област Благоевград, ул. „Тодор Александров” № 38.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
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 увеличение с 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с
адрес: гр. Гоце Делчев, област Благоевград, ул. „Тодор Александров” № 38.
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ІІ. Да бъдат утвърдени представените от ЕТ „ПЕТЪР РАШКОВ”, гр. София,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати, Правила за
организацията на работата и финансовия контрол при организиране на хазартни игри с
игрални автомати и 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 - 4
За - 4
Против - няма.
2.11."ГЕЙМЪР-2001" ООД, гр. София /изх. № 000030-6498-26.08.2014/ /вх. № 0000306393-20.08.2014/
На 20.08.2014 г. с вх. № 000030-6393, 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 намаление с 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, район
„Красно село“, ул. „Кн. Клементина“ № 4.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ГЕЙМЪР-2001” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Лозенец”,
ул. „Златовръх” № 37, ЕИК: 130602533, представлявано от Митко Цветанов Тодоров –
управител, за намаление с 3 /три/ броя на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр.
София, район „Красно село“, ул. „Кн. Клементина” № 4.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.12."МУЛТИ - КАТЕРС" ООД, гр. София /изх. № 000030-6501-26.08.2014/ /вх. № 0000306460-22.08.2014/
На 22.08.2014 г. с вх. № 000030-6460, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „МУЛТИ - КАТЕРС” ООД, гр.
София, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. София, ж.к. „Студентски град”, ул. „Висарион Белински” № 8.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
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І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„МУЛТИ - КАТЕРС” ООД, гр. София със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Оборище”, бул. „Янко Сакъзов” № 56, ЕИК: 175263920, представлявано от Христо Благоев
Георгиев - управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. София, ж.к. „Студентски град”, ул. „Висарион Белински” № 8.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „МУЛТИ - КАТЕРС” ООД, гр. София,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.13."КАЗИНО ЛАРЖ" ЕООД, гр. Самоков /изх. № 000030-6642-09.09.2014/ /вх. №
000030-6589-04.09.2014/
На 04.09.2014 г. с вх. № 000030-6589, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1,
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО ЛАРЖ” ЕООД, гр.
Самоков, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата, 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. Самоков, Софийска област, ул. „Софроний
Врачански“ № 2А.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ, се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„КАЗИНО ЛАРЖ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Самоков, Софийска
област, ул. „Проф. Васил Захариев” № 1, ЕИК: 202480016, представлявано от Радка
Данаилова Москова - управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата и намаление с 2
/два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Самоков, Софийска област, ул.
„Софроний Врачански” № 2А.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КАЗИНО ЛАРЖ” ЕООД, гр. Самоков,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.14."ЧЕРНО И БЯЛО-2007" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-6644-09.09.2014/ /вх. №
000030-6519-28.08.2014/
На 28.08.2014 г. с вх. № 000030-6519, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1, от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЧЕРНО И БЯЛО - 2007” ЕООД,
гр. София, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата, намаление с 1 /един/ брой игрален
автомат и утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати, Правила за организацията на работата и финансовия контрол при
организиране на хазартни игри с игрални автомати и Изисквания към игралните зали, в които
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се организират хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Сливен, район
„Младост“, ул. „Търговска“ № 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:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ЧЕРНО
И БЯЛО - 2007” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Красно село”,
ж.к. „Хиподрума”, ул. „Софийски герой” № 3, вх. А, ет. 1, ап. 2, ЕИК: 175227034,
представлявано от Борислав Душков Михайлов – управител, за подмяна на 2 /два/ броя
игрални автомата и намаление с 1 /един/ брой игрален автомат, в игрална зала с адрес: гр.
Сливен, район „Младост“, ул. „Търговска“ № 3.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЧЕРНО И БЯЛО - 2007” ЕООД, гр. София,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
III. Правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на
хазартни игри с игрални автомати.
IV. 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 - 4
За - 4
Против - няма.
2.15."ЕКС ПИ ЕЛ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-6641-09.09.2014/ /вх. № 000030-655802.09.2014/
На 02.09.2014 г. с вх. № 000030-6558, 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 6 /шест/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Варна, ул. „Христо
Самсаров“ № 35.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 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 „ЕКС ПИ
ЕЛ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Триадица”, ж.к.
„Стрелбище”, ул. „Котленски проход” № 100, вх. Б, ет. 7, ап. 48, ЕИК: 202158606,
управлявано от Любомир Петров Петков - Пашов – управител, за подмяна на 6 /шест/ броя
игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Варна, ул. „Христо Самсаров” № 35.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
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2.16."В ИСИЕ И" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-6647-09.09.2014/ /вх. № 000030-647325.08.2014/
На 25.08.2014 г. с вх. № 000030-6473, в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „В ИСИЕ И” ЕООД, гр. София, за
намаление с 3 /три/ броя на игралните автомати и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри за игрална зала с адрес: гр. София, район „Красно
село”, ул. „Кюстендил” № 66.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 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 „В ИСИЕ
И” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище”, ул. „Васил
Априлов” № 14, ЕИК: 130843609, представлявано от Благослав Пламенов Благоев управител, за намаление с 3 /три/ броя на игралните автомати за игрална зала с адрес: гр.
София, район „Красно село”, ул. „Кюстендил” № 66.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „В ИСИЕ И” ЕООД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.17."В ИСИЕ И" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-6730-11.09.2014/ /вх. № 000030-659304.09.2014/
На 04.09.2014 г. с вх. № 000030-6593, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „В ИСИЕ И” ЕООД, гр. София, за
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. Видин,
ул. „Градинска” № 11.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „В ИСИЕ
И” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище”, ул. „Васил
Априлов” № 14, ЕИК: 130843609, представлявано от Благослав Пламенов Благоев - управител
, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Видин,
ул. „Градинска” № 11.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „В ИСИЕ И” 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.
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Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.18."РАДКА МОСКОВА" ЕООД, гр. Самоков /изх. № 000030-6679-10.09.2014/ /вх. №
000030-6526-28.08.2014/
На 28.08.2014 г. с вх. № 000030-6526, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „РАДКА МОСКОВА” EООД, гр.
Самоков, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомати и утвърждаване на Игрални условия
и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Пещера, област Пазарджик, ул. „Васил Петлешков” № 2.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „РАДКА
МОСКОВА” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Самоков, Софийска област, ул.
„Проф. Васил Захариев” № 1, ЕИК: 832080578, представлявано от Радка Данаилова Москова
– управител, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Пещера,
област Пазарджик, ул. „Васил Петлешков” № 2.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „РАДКА МОСКОВА” EООД, гр. Самоков,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.19."РАДКА МОСКОВА" ЕООД, гр. Самоков /изх. № 000030-6744-12.09.2014/ /вх. №
000030-6459-22.08.2014/
На 22.08.2014 г. с вх. № 000030-6459, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „РАДКА МОСКОВА” ЕООД, гр.
Самоков, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата с 6 /шест/ броя игрални места с 6 /шест/
броя игрални автомата с 6 /шест/ броя игрални места и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Костинброд, Софийска област, ул. „Охрид” № 11.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „РАДКА
МОСКОВА” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Самоков, ул. „Проф. Васил
Захариев” № 1, ЕИК: 832080578, представлявано от Радка Данаилова Москова- управител, за
подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата с 6 /шест/ броя игрални места с 6 /шест/ броя
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игрални автомата с 6 /шест/ броя игрални места в игрална зала с адрес: гр. Костинброд,
Софийска област, ул. „Охрид” № 11.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „РАДКА МОСКОВА” EООД, гр. Самоков,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.20."ГРАНД КАЗИНО 3" ООД, гр. София /изх. № 000030-6646-09.09.2014/ /вх. № 0000306576-03.09.2014/
На 03.09.2014 г. с вх. № 000030-6576, 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 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.
Петрич, област Благоевград, бул. „Цар Борис III“ № 44.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. 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 заедно и поотделно от Галин Тотьов
Василев и Георги Николов Филчев - управители, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат
в игрална зала с адрес: гр. Петрич, област Благоевград, ул. „Цар Борис ІІІ” № 44.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ГРАНД КАЗИНО 3” ООД, гр. София,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.21."ГРАНД КАЗИНО- 1" ООД, гр. София /изх. № 000030-6723-11.09.2014/ /вх. №
000030-6594-05.09.2014/
На 05.09.2014 г. с вх. № 000030-6594, 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 1 /брой/ игралeн автомат и утвърждаване на Игрални условия и правила
за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Стара Загора,
бул. „Цар Симеон Велики” № 100, хотел „ВЕРЕЯ”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
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основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 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 „ГРАНД
КАЗИНО - 1” ООД, гр. София със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Лозенец”, ул. „Кричим” № 63, ЕИК: 175258559, представлявано от Галин Тотьов Василев управител, за подмяна на 1 /брой/ игралeн автомат в игрална зала с адрес: гр. Стара Загора,
бул. „Цар Симеон Велики” № 100, хотел „ВЕРЕЯ”.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ГРАНД КАЗИНО - 1” ООД, гр. София,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.22."ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО" АД, гр. София /изх. № 000030-6725-11.09.2014/ /вх.
№ 000030-6603-05.09.2014/
На 05.09.2014 г. с вх. № 000030-6603, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО” АД,
гр. София, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата, намаление 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. София, район „Връбница”, ул. „275” № 24.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ПАЛМС
МЕРКЮР КАЗИНО” със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Илинден”, ул.
„Кукуш” № 7, ЕИК: 175192081, представлявано заедно от Ангел Андонов Ирибозов и Антон
Георгиев Михов, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата и намаление с 1 /един/ брой
игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. София, район „Връбница”, ул. „275” № 24.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО” 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 - 4
За - 4
Против - няма.
2.23."ГОЧЕВ - СТАР" ООД, гр. София /изх. № 000030-6726-11.09.2014/ /вх. № 0000306625-08.09.2014/
На 08.09.2014 г. с вх. № 000030-6625, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ГОЧЕВ-СТАР” ООД, гр. София, за
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. Габрово, бул.
„Могильов” № 47.

Стр. 34
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ГОЧЕВСТАР” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Оборище”, бул. „Янко
Сакъзов” № 76, ЕИК: 131226557, представлявано заедно и поотделно от Сотир Ангелов Гочев
и Димитър Михайлов Петков - управители, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр. Габрово, бул. „Могильов” № 47.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ГОЧЕВ-СТАР” ООД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.24."ЕЛИТ - 8" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-6717-11.09.2014/ /вх. № 000030-645622.08.2014/
На 22.08.2014 г. с вх. № 000030-6456, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕЛИТ 8” ЕООД, гр. Севлиево, за
подмяна на 11 /единадесет/ броя игрални автомата, намаление 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. Стара Загора, ул. „Парчевич” № 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ЕЛИТ
8” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Севлиево, обл. Габрово, ул. ”Стоян
Бъчваров” № 8, ЕИК: 200244138, представлявано от Цветан Ботев Макавеев – управител, за
подмяна на 11 /единадесет/ броя игрални автомата и намаление с 1 /един/ брой игрален
автомат в игрална зала с адрес: гр. Стара Загора, ул. „Парчевич” № 1.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЕЛИТ 8” ЕООД, гр. Севлиево, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.25."ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН" АД, гр. София /изх. № 000030-6724-11.09.2014/ /вх.
№ 000030-6662-09.09.2014/

Стр. 35
На 09.09.2014 г. с вх. № 000030-6662, 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 намаление с 1 /един/ брой игрален автомат в игрална
зала с адрес: гр. Стара Загора, ул. „Генерал Гурко” № 68.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 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
„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 намаление с 1 /един/ брой игрален автомат в
игрална зала с адрес: гр. Стара Загора, ул. „Генерал Гурко” № 68.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.26."БАРГЕЙМ" АД, гр. София /изх. № 000030-6750-12.09.2014/ /вх. № 000030-661505.09.2014/
На 05.09.2014 г. с вх. № 000030-6615, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БАРГЕЙМ” АД, гр. София, за
намаление с 10 /десет/ броя на игралните места от наличен игрален автомат и утвърждаване
на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати за
игрална зала с адрес: гр. Шумен, пл. „Освобождение” № 8.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
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 намаление с 10 /десет/ броя на игралните места от наличен
игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Шумен, пл. „Освобождение” № 8.
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 - 4
За - 4
Против - няма.

Стр. 36
2.27."БЛЕК ЛЕЙБЪЛ КАЗИНО" ООД, гр. София /изх. № 000030-6749-12.09.2014/ /вх.
№ 000030-6592-04.09.2014/
На 04.09.2014 г. с вх. № 000030-6592 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БЛЕК ЛЕЙБЪЛ КАЗИНО” ООД,
гр. София, за намаление с 1 /един/ брой игрален автомат с 35 /тридесет и пет/ броя игрални
места на игралните автомати в за игрална зала с адрес: гр. Хасково, ул. „Сан Стефано” № 3.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „БЛЕК
ЛЕЙБЪЛ КАЗИНО” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Оборище”,
ул. „Васил Априлов” № 14, ЕИК: 200433128, представлявано заедно и поотделно от
Благослав Пламенов Благоев и Георги Делчев Георгиев – управители, за намаление с 1 /един/
брой игрален автомат с 35 /тридесет и пет/ броя игрални места на игралните автомати в
игрална зала с адрес: гр. Хасково, ул. „Сан Стефано” № 3.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.28."ФОКС-1" ООД, гр. Бургас /изх. № 000030-6727-11.09.2014/ /вх. № 000030-660005.09.2014/
На 05.09.2014 г. с вх. № 000030-6600, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ФОКС-1” ООД, гр. Бургас, за
намаление с 2 /два/ броя игрални автомати и утвърждаване на Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Бургас, к-с
„Братя Миладинови”, бл. 38 - партер.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 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 „ФОКС1” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ж.к. „Братя Миладинови”, бл. 38,
партер, зала „Пагане”, ЕИК: 102046225, представлявано от Пламен Петков Петков –
управител , за намаление с 2 /два/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Бургас, кс „Братя Миладинови”, бл. 38 - партер.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ФОКС-1” ООД, гр. Бургас, Игрални условия
и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4

Стр. 37
Против - няма.
2.29."СИТИ КАЗИНО ГРУП" ООД, гр. София /изх. № 000030-6736-11.09.2014/ /вх. №
000030-6290-14.08.2014/
На 14.08.2014 г. с вх. № 000030-6290, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „СИТИ КАЗИНО ГРУП” ООД, гр.
София за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, ж.к
„Люлин”, бул. „Панчо Владигеров” № 44.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 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 „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 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София,
ж.к „Люлин”, бул. „Панчо Владигеров” № 44.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.30."ДАНИЦА - ДИМИТЪР СТОЕВ" ЕТ, гр. Горна Оряховица /изх. № 000030-673711.09.2014/ /вх. № 000030-6439-21.08.2014/
На 21.08.2014 г. с вх. № 000030-6439, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ET „ДАНИЦА-ДИМИТЪР СТОЕВ”,
гр. Горна Оряховица, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с
адрес: гр. Силистра, ул. „Симеон Велики” № 16.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на ET
„ДАНИЦА-ДИМИТЪР СТОЕВ” със седалище и адрес на управление: гр. Горна Оряховица,
ул. „Панайот Цвикев” № 29, ЕИК: 020129127, представляван от Димитър Василев Стоев –
управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Силистра,
ул. „Симеон Велики” № 16.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от ET „ДАНИЦА-ДИМИТЪР СТОЕВ”, гр. Горна
Оряховица, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
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За - 4
Против - няма.
2.31."БЛИЦ ТРЕЙД КЪМПАНИ" ООД, гр. София /изх. № 000030-6735-11.09.2014/ /вх. №
000030-6457-22.08.2014/
На 22.08.2014 г. с вх. № 000030-6457, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БЛИЦ ТРЕЙД КЪМПАНИ” ООД,
гр. София, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати, Правила за организацията на
работата и финансовия контрол при организиране на хазартни игри с игрални автомати и
Изисквания към игралните зали, в които се организират хазартни игри с игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Банско, област Благоевград, хотелски комплекс „Стражите”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „БЛИЦ
ТРЕЙД КЪМПАНИ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Средец”,
ул. „Христо Белчев” № 19, ет. 1, ЕИК: 040506322, представлявано заедно и поотделно от
Георги Христов Хаджийски, Рашо Колев Рашков и Борислав Душков Михайлов - управители,
за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Банско, област
Благоевград, хотелски комплекс „Стражите”.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „БЛИЦ ТРЕЙД КЪМПАНИ” ООД, гр. София,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати, Правила за
организацията на работата и финансовия контрол при организиране на хазартни игри с
игрални автомати и 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 - 4
За - 4
Против - няма.
2.32."КОСТА АЛЕКСИЕВ НИКОЛОВ - КАН" ЕТ, гр. Нова Загора /изх. № 000030-674012.09.2014/ /вх. № 000030-6391-20.08.2014/
На 20.08.2014 г. с вх. № 000030-6391, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „КОСТА АЛЕКСИЕВ
НИКОЛОВ-КАН”, гр. Нова Загора, за 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. Бургас, кв. „Сарафово”, УПИ VІІІ в кв. 51.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на ЕТ
„КОСТА АЛЕКСИЕВ НИКОЛОВ-КАН” със седалище и адрес на управление: гр. Нова
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Загора, област Сливен, ул. „Цар Освободител” № 27, ЕИК: 119034487, представляван от
Коста Алексиев Николов /физическо лице – търговец/, за подмяна на 2 /два/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. Бургас, кв. „Сарафово”, УПИ VІІІ в кв. 51.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от ЕТ „КОСТА АЛЕКСИЕВ НИКОЛОВ-КАН”,
гр. Нова Загора, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.33."СИКС ГРУП - 09" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-6743-12.09.2014/ /вх. № 0000306531-29.08.2014/
На 29.08.2014 г. с вх. № 000030-6531, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „СИКС ГРУП – 09” ЕООД, гр.
София, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Свищов,
област Велико Търново, ул. „Цар Освободител” № 114 А.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 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 „СИКС
ГРУП – 09” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Красно село“, ж.к.
„Белите брези“, ул. „Нишава“ № 36, ет. 8, ап. ат. 20, ЕИК: 200601241, представлявано от
Петър Маринов Петров – управител, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр. Свищов, област Велико Търново, ул. „Цар Освободител” № 114 А.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.34."ПАЛМС ПЕТРИЧ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-6745-12.09.2014/ /вх. №
000030-6429-20.08.2014/
На 20.08.2014 г. с вх. № 000030-6429, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПАЛМС ПЕТРИЧ” ЕООД, гр.
София, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, бул.
„Княгиня Мария Луиза” № 102, м. „Предгаров площад”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 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
„ПАЛМС ПЕТРИЧ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Илинден”,
ж.к. „Захарна фабрика”, ул. „Кукуш” № 7, ЕИК: 200876376, представлявано от Ивайло
Георгиев Иванов - управител, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата в игрална зала с
адрес: гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 102, м. „Предгаров площад”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.35."БАРГЕЙМ" АД, гр. София /изх. № 000030-6809-12.09.2014/ /вх. № 000030-661805.09.2014/
На 05.09.2014 г. с вх. № 000030-6618, 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 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. София, р-н
„Оборище”, бул. „Мадрид” № 40.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 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:
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 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с
адрес: гр. София, р-н „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 - 4
За - 4
Против - няма.
2.36."БАРГЕЙМ" АД, гр. София /изх. № 000030-6808-12.09.2014/ /вх. № 000030-665109.09.2014/
На 09.09.2014 г. с вх. № 000030-6651, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БАРГЕЙМ” АД, гр. София, за
намаление с 2 /два/ броя на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. София, р-н
Възраждане, ул. „Княз Борис I ” № 130.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
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основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„БАРГЕЙМ” АД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Триадица”,
ул. „Алабин” № 34, ет. 2, ЕИК: 131196110, представлявано заедно от Атанас Гочев Атанасов
и Ангел Андонов Ирибозов, за намаление с 2 /два/ броя на игралните автомата в игрална зала
с адрес: гр. София, р-н Възраждане, ул. „Княз Борис I ” № 130.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.37."БАРГЕЙМ" АД, гр. София /изх. № 000030-6803-12.09.2014/ /вх. № 000030-665309.09.2014/
На 09.09.2014 г. с вх. № 000030-6653, 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 2 /два/ броя игрални автомата, намаление с 40 /четиридесет/ броя игрални
автомата с 45 /четиридесет и 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. София, бул. „Тодор Александров” № 14, АХК „Анел“.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 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:
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 2 /два/ броя игрални автомата и намаление с 40
/четиридесет/ броя игрални автомата с 45 /четиридесет и пет/ броя игрални места 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 - 4
За - 4
Против - няма.
2.38."БАРГЕЙМ" АД, гр. София /изх. № 000030-6807-12.09.2014/ /вх. № 000030-666309.09.2014/
На 09.09.2014 г. с вх. № 000030-6663, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БАРГЕЙМ” АД, гр. София, за
намаление с 1 /един/ брой на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Казанлък, бул.
„23-ти пехотен Шипченски полк” № 30.
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В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„БАРГЕЙМ” АД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Триадица”,
ул. „Алабин” № 34, ет. 2, ЕИК: 131196110, представлявано заедно от Атанас Гочев Атанасов
и Ангел Андонов Ирибозов, за намаление с 1 /един/ брой на игралните автомати в игрална
зала с адрес: гр. Казанлък, бул. „23-ти пехотен Шипченски полк” № 30.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.39."БАРГЕЙМ" АД, гр. София /изх. № 000030-6746-12.09.2014/ /вх. № 000030-643120.08.2014/
На 20.08.2014 г. с вх. № 000030-6431, 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 в игрална зала с адрес: гр. София, район „Младост”,
бул. „Александър Малинов” № 43, УПИ № ІІ-1736 от кв. 2, търговски център „GM”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„БАРГЕЙМ” АД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Триадица”, 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 в игрална зала с
адрес: гр. София, район „Младост”, бул. „Александър Малинов” № 43, УПИ № ІІ-1736 от кв.
2, търговски център „GM”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.40."ДЖЕНГО" ЕООД, гр. Добрич /изх. № 000030-6747-12.09.2014/ /вх. № 000030-639720.08.2014/
На 20.08.2014 г. с вх. № 000030-6397, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ДЖЕНГО” ЕООД, гр. Добрич, за
подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Добрич, ж.к. „Балик –
Йовково Юг“, ул.“Христо Ботев“ № 56, ет. 2.

Стр. 43
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 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 „ДЖЕНГО”
ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Добрич, ж.к. „Балик” № 6, вх. Б, ет. 2, ап. 4,
ЕИК: 200847410, представлявано от Данаил Веселинов Николов – управител, за подмяна на 3
/три/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Добрич, ж.к. „Балик – Йовково юг”,
ул. „Христо Ботев” № 56, ет. 2.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.41."ДЖЕНГО" ЕООД, гр. Добрич /изх. № 000030-6773-12.09.2014/ /вх. № 000030-655402.09.2014/
На 02.09.2014 г. с вх. № 000030-6554, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ДЖЕНГО” ЕООД, гр. Добрич, за
подмяна на 8 /осем/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Добрич, ж.к. „Балик –
Йовково Юг”, ул. „Христо Ботев” № 56, ет. 2.
Изготвено е предложение по подадено писмено искане с вх. № 000030-6397/20.08.2014
г. от „ДЖЕНГО” ЕООД за същата игрална зала.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване 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
„ДЖЕНГО” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Добрич, ж.к. „Балик” № 6, вх. Б,
ет. 2, ап. 4, ЕИК: 200847410, представлявано от Данаил Веселинов Николов – управител, за
подмяна на 8 /осем/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Добрич, ж.к. „Балик –
Йовково Юг”, ул. „Христо Ботев” № 56, ет. 2.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.42."МАКАО 2" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-6748-12.09.2014/ /вх. № 000030-655702.09.2014/
На 02.09.2014 г. с вх. № 000030-6557, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „МАКАО 2” ООД, гр. Пловдив, за
подмяна на 7 /седем/ броя игралните автомати и утвърждаване на Игрални условия и правила
за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Пловдив,
район „Северен”, ул. „Оборище” № 20.

Стр. 44
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „МАКАО
2” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, район „Южен”, ул. „Братя
Бъкстон” № 99, ЕИК: 115855846, представлявано от Динко Георгиев Миленчев – управител, и
Цветелина Иванова Четрафилова - управител, заедно и поотделно, за подмяна на 7 /седем/
броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, район „Северен”, ул. „Оборище”
№ 20.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „МАКАО 2” ООД, гр. Пловдив, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Пловдив, район „Северен”, ул. „Оборище” № 20.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.43."ЕЛ. ДЖИ. ЕС.-99" ООД, гр. Варна /изх. № 000030-6739-12.09.2014/ /вх. № 0000306577-03.09.2014/
На 03.09.2014 г. с вх. № 000030-6577, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕЛ. ДЖИ. ЕС. - 99” ООД, гр. Варна,
за намаление с 10 /десет/ броя игрални места от съществуващо електронно бинго и
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати, Правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на
хазартни игри с игрални автомати и Изисквания към игралните зали, в които се организират
хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Варна, район „Одесос”, ул.
„Людвиг Заменхоф” № 4.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ЕЛ.
ДЖИ. ЕС. - 99” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район „Младост” ул.
„Гео Милев” № 2, ет. 1, ЕИК: 121647166, представлявано от Борислав Душков Михайлов –
управител и Светлана Ганчева Милева - управител, заедно и поотделно, за намаление с 10
/десет/ броя игрални места от съществуващо електронно бинго в игрална зала с адрес: гр.
Варна, район „Одесос”, ул. „Людвиг Заменхоф” № 4.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЕЛ. ДЖИ. ЕС. - 99” ООД, гр. Варна, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати, Правила за
организацията на работата и финансовия контрол при организиране на хазартни игри с
игрални автомати и Изисквания към игралните зали, в които се организират хазартни игри с
игрални автомати.

Стр. 45
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.44."ДОТКОВСКИ–ИВЕЛИНА ДОТКОВСКА" ЕТ, гр. Дряново /изх. № 000030-678512.09.2014/ /вх. № 000030-6626-08.09.2014/
На 08.09.2014 г. с вх. № 000030-6626, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „ДОТКОВСКИ–ИВЕЛИНА
ДОТКОВСКА”, гр. Дряново, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат с 4 /четири/ броя
игрални места с 4 /четири/ броя игрални автомата с 4 /четири/ броя игрални места, в резултат
на което има увеличение в броя на игралните автомати и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Дряново, област Габрово, ул. „Шипка“ № 93.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на ЕТ
„ДОТКОВСКИ–ИВЕЛИНА ДОТКОВСКА”, със седалище и адрес на управление: гр.
Дряново, ул. „Косьо Тафров” № 6, ЕИК: 817063059, представлявано от Ивелина Пенева
Дотковска /физическо лице – търговец/, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат с 4
/четири/ броя игрални места с 4 /четири/ броя игрални автомата с 4 /четири/ броя игрални
места, в резултат на което има увеличение в броя на игралните автомати в игрална зала с
адрес: гр. Дряново, област Габрово, ул. „Шипка“ № 93.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от ЕТ „ДОТКОВСКИ–ИВЕЛИНА
ДОТКОВСКА”, гр. Дряново, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.45."ГЛОБЪЛ ЛИНК" ООД, гр. Свиленград /изх. № 000030-6778-12.09.2014/ /вх. №
000030-6636-09.09.2014/
На 09.09.2014 г. с вх. № 000030-6636, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ГЛОБЪЛ ЛИНК” ООД, гр.
Свиленград, за намаление с 4 /четири/ броя игрални автомата и утвърждаване на Правила за
организацията на работата и финансовия контрол при организиране на хазартни игри с
игрални автомати и Изисквания към игралните зали, в които се организират хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Созопол, обл. Бургас, ул. „Републиканска” № 10.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
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основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 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
„ГЛОБЪЛ ЛИНК” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Свиленград, обл. Хасково,
ул. „Тодор Кирков” № 77А, ЕИК: 126111119, представлявано от Росен Йорданов Киришев –
управител, и Курти Георгиев Куртев – управител, заедно и поотделно, за намаление с 4
/четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Созопол, обл. Бургас, ул.
„Републиканска” № 10.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ГЛОБЪЛ ЛИНК” ООД, гр. Свиленград,
Правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на хазартни
игри с игрални автомати и 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 - 4
За - 4
Против - няма.
2.46."ГЛОБЪЛ ЛИНК" ООД, гр. Свиленград /изх. № 000030-6779-12.09.2014/ /вх. №
000030-6637-09.09.2014/
На 09.09.2014 г. с вх. № 000030-6637, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ГЛОБЪЛ ЛИНК” ООД, гр.
Свиленград, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата, намаление с 3 /три/ броя игрални
автомата с 8 /осем/ броя игрални места и утвърждаване на Правила за организацията на
работата и финансовия контрол при организиране на хазартни игри с игрални автомати и
Изисквания към игралните зали, в които се организират хазартни игри с игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Приморско, област Бургас, ул. „Трети март” № 75.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ГЛОБЪЛ ЛИНК” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Свиленград, обл. Хасково,
ул. „Тодор Кирков” № 77А, ЕИК: 126111119, представлявано от Росен Йорданов Киришев –
управител, и Курти Георгиев Куртев – управител, заедно и поотделно, за подмяна на 2 /два/
броя игрални автомата и намаление с 3 /три/ броя игрални автомата с 8 /осем/ броя игрални
места в игрална зала с адрес: гр. Приморско, област Бургас, ул. „Трети март” № 75.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ГЛОБЪЛ ЛИНК” ООД, гр. Свиленград,
Правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на хазартни
игри с игрални автомати и 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 - 4
За - 4
Против - няма.
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2.47."КЕНОМАТ" ООД, гр. Бургас /изх. № 000030-6800-12.09.2014/ /вх. № 000030-658504.09.2014/
На 04.09.2014 г. с вх. № 000030-6585, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КЕНОМАТ” ООД, гр. Бургас, за
подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. Бургас, ул.
„Цар Асен” № 2.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„КЕНОМАТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. „Цар Асен” № 2,
ЕИК: 040454498, представлявано от Петър Цонев Петров – управител и Галина Илиева
Коджабашева – управител, заедно и поотделно, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр. Бургас, ул. „Цар Асен” № 2.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КЕНОМАТ” ООД, гр. Бургас, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.48."КЕНОМАТ" ООД, гр. Бургас /изх. № 000030-6793-12.09.2014/ /вх. № 000030-659905.09.2014/
На 05.09.2014 г. с вх. № 000030-6599, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КЕНОМАТ” ООД, гр. Бургас, за
подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Горна
Оряховица, област Велико Търново, ул. „Свети княз Борис I” № 4.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„КЕНОМАТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. ”Цар Асен” № 2, ЕИК
040454498, представлявано и управлявано заедно и поотделно от Петър Цонев Петров–
управител и Галина Илиева Коджабашева– управител, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. Горна Оряховица, област Велико Търново, ул. „Свети
княз Борис I” № 4.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КЕНОМАТ” ООД, гр. Бургас, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
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Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.49."КАЛИМАН" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-6797-12.09.2014/ /вх. № 000030-657203.09.2014/
На 03.09.2014 г. с вх. № 000030-6572, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЛИМАН” ЕООД, гр. София, за
увеличение с 4 /четири/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила
за организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. Шумен,
Кооперативен пазар, „Сграда с търговско предназначение” – имот № 6289 „г”, находяща се в
УПИ ІІ на кв. 513, кръстовището между ул. „Алеко Константинов” и бул. „Симеон Велики”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„КАЛИМАН” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”, бул.
„Цариградско шосе”, 7-ми километър, сградата на ЗИТ, корпус ІІ, ет. 3, ЕИК: 040787168,
представлявано поотделно от Румен Манолов Данаилов и Христо Петров Христов –
управители, за увеличение с 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр.
Шумен, Кооперативен пазар, „Сграда с търговско предназначение” – имот № 6289 „г”,
находяща се в УПИ ІІ на кв. 513, кръстовището между ул. „Алеко Константинов” и бул.
„Симеон Велики”.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КАЛИМАН” ЕООД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.50."ГРАНД КАЗИНО" ООД, гр. София /изх. № 000030-6799-12.09.2014/ /вх. № 0000306575-03.09.2014/
На 03.09.2014 г. с вх. № 000030-6575, 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” ООД, гр. София,
за подмяна на 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, пл.
„Свобода” № 6.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на на
„ГРАНД КАЗИНО” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Лозенец”,
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ул. „Кричим” № 63, ЕИК: 175245527, представлявано от Галин Тотьов Василев –
управител, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Плевен, пл.
„Свобода” № 6.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ГРАНД КАЗИНО” ООД, гр. София,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати;
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
3.За тото и лото игри:
3.1."НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ" ООД, гр. София /изх. № 000030-6661-09.09.2014/ /вх. №
000030-6590-04.09.2014/
На 04.09.2014 г. с вх. № 000030-6590, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), e подадено писмено искане от „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ” ООД,
гр. София, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и
изплащат печалби за лото игра „ЛОТАРИО“ с 13 броя разновидности: „ЕВРО ЛОТО”, „ЕВРО
ДЖАКПОТ”, „ЛОТО ЖОКЕР”, „КЕШ”, „ПОКЕР ЛОТО”, „ЛОТО СПОРТ”, „ТВ ЛОТО“,
„МЕГА ЛОТО”, „ЛОТО 2”, „ЛОТО 3”, „ЛОТО 4”, „ЛОТО +” и „ЛОТО МИЛИОН”,
изразяваща се в откриване на 46 /четиридесет и шест/ броя пункта и промяна адресите на 3
/три/ броя пункта.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н
„Оборище”, ул. „Московска” № 43, ЕИК: 202789144, представлявано от Димитър Денчев
Ганев – управител, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози
и изплащат печалби за лото игра „ЛОТАРИО“ с 13 броя разновидности: „ЕВРО ЛОТО”,
„ЕВРО ДЖАКПОТ”, „ЛОТО ЖОКЕР”, „КЕШ”, „ПОКЕР ЛОТО”, „ЛОТО СПОРТ”, „ТВ
ЛОТО“, „МЕГА ЛОТО”, „ЛОТО 2”, „ЛОТО 3”, „ЛОТО 4”, „ЛОТО +” и „ЛОТО МИЛИОН”,
както следва:
І.Да се разреши на „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ” ООД да приема залози и изплаща
печалби за лото игра „ЛОТАРИО“ в следните пунктове:
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ГРАД
гр. София
гр. София
гр. София
гр. София
гр. София
гр. София
гр. Благоевград
гр. София
гр. Бургас

АДРЕС
бул. Никола Й. Вапцаров 49
бул. Симеоновско шосе 93А
ул. Хан Кубрат 53
бул. Цариградско шосе 429
ул. Тодор Каблешков 94
бул. Д-р Петър Дертлиев 109
бул. Св. Димитър Солунски 1
бул. Ген. Данаил Николаев 28
жк. Славейков 185
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15.

с. Кулата
гр. София
гр. Кърджали
гр. Асеновград
с. Беласица, общ
Петрич
гр. Асеновград

16.

гр. Исперих

17.

гр. Исперих

18.

гр. Провадия

19.

гр. Симитли

20.

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

гр. София
гр. Долни
Чифлик
гр. Раковски
гр. Хасково
гр. Хасково
гр. Хасково
гр. Хасково
гр. Хасково
гр. Хасково

29.

гр. Карлово

30.

гр. Карлово

31.

гр. Сопот

32.
33.
34.

гр. Враца
гр. Септември
гр. Септември

35.

гр. Нови Пазар

36.

гр. Исперих

37.

гр. София

38.

гр. София

39.
40.

гр. София
гр. София

41.

гр. София

42.

гр. София

10.
11.
12.
13.
14.

21.

с.Кулата, район ГКПП, път Е79, №2
ул. Николай Хайтов 25
бул. Беломорски 91
ул. Ради Овчаров 4
ул. Беласица 48
ул. Авксентий Велешки 3
ул. Васил Левски , в тротоарната площ до кафе-аперитив
Бавария
ул. Хан Аспарух, в тротоарната площ, източно от зелената
площ пред Общински пазар
квартал 45А, парцел 1 - за пазар
Петно №4 между улица от о.т. 99 до о.т 100 от кв 43 и от о.т
109 до о.т 110 от кв 50
на ъгъла на ул. Черковна и ул. Оборище, позиция 4
пл. Тича 1
бул. Г.С.Раковски, кв. Ген Николаево, имот ПИ 501.9582
бул. България, западно от Търговски комплекс "21-ви век"
бул. Г.С. Раковски, до микро пазара
бул. България, източно от ул. Априлов
бул. България и ул. Цар Освободител, пред аптеката
ж.к. Орфей, до търговски комплекс
бул. Съединение, западно от Автогара-Хасково
УПИ I-пазар, кв. 77 по УП на гр. Карлово / ПИ с ид
36498.502.345, на североизточен вход от общински пазар
бул. Освобождение между о.т 315 и о.т 606 по УП на гр.
Карлово / ПИ с ид. 36498.504.9540 / от запад на автобусната
спирка
бул. Иван Вазов, , кв.61, петно № 5, от изток на автобусна
спирка на градски транспорт
ул. "Втори юни", район на МБАЛ "Христо Ботев", терен 24
Пред ЖП Гара, кв 155
Пред УПИ III - за административни нужди, кв. 91
гр. Нови Пазар, зона Ж, петно 1, пл. Раковски, УПИ 1 от кв.
57
Срещу кръстовището на ул. Александър Стамболийски и ул
Ахинора, пред сградата на Ахинора АД
ж.к. Младост 3, УПИ V-272, кв.6, м.Младост 3
бул.Рожен между бл.44 и бл.45, кв.36, местност
ж.к.Толстой, позиция № 1.4, терен № 7
ж.к. Люлин 8-ми МР, УПИ XIV - 150, ПИ 68134.4358.354
м. Люлин - център, кв.2, ПИ 68134.4360.31
ж.к. Дружба 1, бул. Христофор Колумб, до бл. 84, ПИ 1228,
кв 69
ул. Фритьоф Нансен 43 - ъгъла на ул. Карнеги

43.

гр. София

44.
45.
46.

гр. София
гр. Бургас
гр. Бургас
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бул. Самоковско шосе и ул. Павел Ларсов - до спирката на
гр. транспорт, м. Горубляне, кв. 43, ПИ 68134.4085.2422
пазар "Женски Пазар", обект 1.1.11.003
ж.к. Лазур, автобусна спирка - бл. 74
ж.к. Лазур, северно от бл. 21

II. Да се променят адресите на следните пунктове:
1.от: гр. Асеновград, обл. Пловдив, УПИ 1 – болницата, кв. 306, ул. „Александър
Стамболийски“ на: гр. Асеновград, обл. Пловдив, ул. „Княз Борис I”, пред УПИ I –
озеленяване, кв. 309.
2.от: гр. Пловдив, спирка № 248 на МГТ на ул. „Гладстон“ – Градска градина, посока
запад-изток на: гр. Пловдив, спирка № 184 на МГТ на бул. „България“ – Спирка „Пожарната“,
посока изток-запад.
3.от: гр. Добрич, бул. „Добруджа“, на североизточната част на кръстовището с ул.
„Отец Паисий“, източно от подлеза на: гр. Добрич, ул. „Христо Ботев“, до бл. 12 в ж.к. „Балик
Йовково север“.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
3.2."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-665609.09.2014/ /вх. № 000030-6528-29.08.2014/
На 29.08.2014 г. с вх. № 000030-6528, 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 1
/един/ брой тото пункт.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да се даде разрешение за извършване на промяна в издаден лиценз на ДП
„БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” със седалище и адрес на управление: гр. София,
р-н „Красно село”, ул. „Хайдушко изворче” № 28, ЕИК: 202766380, представлявано от 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 тото игра „ТОТО 2” в следния пункт:
1. гр. София, ул. „Дойран“ № 12.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
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3.3."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-665809.09.2014/ /вх. № 000030-6530-29.08.2014/
На 29.08.2014 г. с вх. № 000030-6530, 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 1
/един/ брой тото пункт.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да се даде разрешение за извършване на промяна в издаден лиценз на ДП
„БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” със седалище и адрес на управление: гр. София,
р-н „Красно село”, ул. „Хайдушко изворче” № 28, ЕИК: 202766380, представлявано от 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 тото игра „ТОТО 2” в следния пункт:
1.гр. София, бул. „Витоша“ № 172.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
3.4."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-666009.09.2014/ /вх. № 000030-6581-04.09.2014/
На 04.09.2014 г. с вх. № 000030-6581, 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 1
/един/ брой тото пункт.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да се даде разрешение за извършване на промяна в издаден лиценз на ДП
„БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” със седалище и адрес на управление: гр. София,
р-н „Красно село”, ул. „Хайдушко изворче” № 28, ЕИК: 202766380, представлявано от 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 тото игра „ТОТО 2” в следния пункт:
1. гр. Севлиево, ул. „Марин Попов“ № 23, вх. А.
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Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
3.5."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-672011.09.2014/ /вх. № 000030-6620-08.09.2014/
На 08.09.2014 г. с вх. № 000030-6620, 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 2
/два/ броя тото пункта.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да се даде разрешение за извършване на промяна в издаден лиценз на ДП
„БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” със седалище и адрес на управление: гр. София,
р-н „Красно село”, ул. „Хайдушко изворче” № 28, ЕИК: 202766380, представлявано от 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 тото игра „ТОТО 2” в следните пунктове:
1.гр. Варна, ул. „Атанас Томов“ № 9;
2.с. Горна Малина, ул. „1“-автогара.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
3.6."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-672211.09.2014/ /вх. № 000030-6622-08.09.2014/
На 08.09.2014 г. с вх. № 000030-6622, 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 11
/единадесет/ броя тото пункта.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да се даде разрешение за извършване на промяна в издаден лиценз на ДП
„БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” със седалище и адрес на управление: гр. София,
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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 тото игра „ТОТО 2” в следните пунктове:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

гр.Хасково
гр. Благоевград
гр. Горна Оряховица
с.Ставерци
гр.Лозница
гр.София
гр.Русе
с.Поленица
гр.Мездра
гр.Дупница
гр.Генерал Тошево

ул."Раковски" № 1А
ул."Иван Михайлов" № 46
ул. "Вичо Грънчаров" № 10
ул."Македония" № 6
ул."Дружба" № 24
ул."Кирил Пърличев" № 51А
пл."Хан Кубрат" № 1
ул."Бански път" № 2
ул."Първи май" № 18-20
ул."Цар Освободител" № 16
ул."Васил Априлов" № 4

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
3.7."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-680412.09.2014/ /вх. № 000030-6675-10.09.2014/
На 10.09.2014 г. с вх. № 000030-6675, 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 1
/един/ брой тото пункт.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да се даде разрешение за извършване на промяна в издаден лиценз на ДП
„БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” със седалище и адрес на управление: гр. София,
р-н „Красно село”, ул. „Хайдушко изворче” № 28, ЕИК: 202766380, представлявано от 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 тото игра „ТОТО 2” в следния пункт:
- гр. София, ул. „Славянска“ № 24.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
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3.8."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-680612.09.2014/ /вх. № 000030-6677-10.09.2014/
На 10.09.2014 г. с вх. № 000030-6677, 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 2
/два/ броя тото пункта.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да се даде разрешение за извършване на промяна в издаден лиценз на ДП
„БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” със седалище и адрес на управление: гр. София,
р-н „Красно село”, ул. „Хайдушко изворче” № 28, ЕИК: 202766380, представлявано от 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 тото игра „ТОТО 2” в следните пунктове:
1. гр. Русе, ул. „Йордан Йовков“ № 17А;
2. с. Буковлък, обл. Плевен.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
3.9."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-6732-11.09.2014/ /вх. № 000030-645322.08.2014/
На 22.08.2014 г. с вх. № 000030-6453, 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 1 /един/ брой
букмейкърски пункт и откриване на 4 /четири/ броя букмейкърски пункта.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 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:
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І.Да се прекрати дейността на „ЕВРОБЕТ” ООД в следните пунктове:
1. гр. Пловдив, ул. „Волга“ № 41 А.
ІІ. Да се разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в следните
пунктове:
1.гр. Карнобат, ул. „Кооперативна“ № 9;
2. гр. Пазарджик, ул. „Спартак“ № 10;
3.гр. Брезник, обл. Перник, ул. „Георги Бунджулов“ № 31;
4.гр. Ихтиман, ул. „Кочиово“ № 13 А.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
3.10."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-6665-09.09.2014/ /вх. № 000030-654229.08.2014/
На 29.08.2014 г. с вх. № 000030-6542, 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 3 /три/ броя
букмейкърски пункта и откриване на 4 /четири/ броя букмейкърски пункта.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 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:
І.Да се прекрати дейността на „ЕВРОБЕТ” ООД в следните пунктове:
1. гр. Видин, ул. „Широка“ № 9;
2. с. Минерални бани, обл. Хасково, ул. „Ст. Филев“ № 2;
3. гр. София, ж.к. „Надежда I“, на ъгъла на ул. „Й. Лютибродски“ и ул. „Царевец“, до
блок 118, търговски комплекс /хипермаркет „Фантастико“/.
ІІ.Да се разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в следните
пунктове:
1.гр. София, ж.к. „Младост 4“, ул. „Филип Аврамов“ бл. 415 А;
2. к.к. Слънчев бряг, община Несебър, обл. Бургас, хотел „Полюси“ – коктейл бар;
3. гр. Хасково, ул. „Мадара“ № 7;
4.гр. София, м. „Манатирски ливади - Изток“, ул. „408“ № 42.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
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За - 4
Против - няма.
4.За залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета:
4.1."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-665509.09.2014/ /вх. № 000030-6527-29.08.2014/
На 29.08.2014 г. с вх. № 000030-6527, 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 игра със залагания върху резултати от спортни
състезания „СПОРТ ТОТО 1”, изразяваща се в откриване на 1 /един/ брой тото пункт.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да се даде разрешение за извършване на промяна в издаден лиценз на ДП
„БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” със седалище и адрес на управление: гр. София,
р-н „Красно село”, ул. „Хайдушко изворче” № 28, ЕИК: 202766380, представлявано от Белчо
Бойчев Иванов – изпълнителен директор, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които
ще се приемат залози и изплащат печалби за игра със залагания върху резултати от спортни
състезания „СПОРТ ТОТО 1”, както следва:
Да се разреши на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” да приема залози и
изплаща печалби за игра със залагания върху резултати от спортни състезания „СПОРТ
ТОТО 1” в следния пункт:
1. гр. София, ул. „Дойран“ № 12.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
4.2."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-665709.09.2014/ /вх. № 000030-6529-29.08.2014/
На 29.08.2014 г. с вх. № 000030-6529, 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 игра със залагания върху резултати от спортни
състезания „СПОРТ ТОТО 1”, изразяваща се в откриване на 1 /един/ брой тото пункт.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да се даде разрешение за извършване на промяна в издаден лиценз на ДП
„БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” със седалище и адрес на управление: гр. София,
р-н „Красно село”, ул. „Хайдушко изворче” № 28, ЕИК: 202766380, представлявано от Белчо
Бойчев Иванов – изпълнителен директор, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които
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ще се приемат залози и изплащат печалби за игра със залагания върху резултати от спортни
състезания „СПОРТ ТОТО 1”, както следва:
Да се разреши на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” да приема залози и
изплаща печалби за игра със залагания върху резултати от спортни състезания „СПОРТ
ТОТО 1” в следния пункт:
1.гр. София, бул. „Витоша“ № 172.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
4.3."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-665909.09.2014/ /вх. № 000030-6580-04.09.2014/
На 04.09.2014 г. с вх. № 000030-6580, 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 игра със залагания върху резултати от спортни
състезания „СПОРТ ТОТО 1”, изразяваща се в откриване на 1 /един/ брой тото пункт.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да се даде разрешение за извършване на промяна в издаден лиценз на ДП
„БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” със седалище и адрес на управление: гр. София,
р-н „Красно село”, ул. „Хайдушко изворче” № 28, ЕИК: 202766380, представлявано от Белчо
Бойчев Иванов – изпълнителен директор, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които
ще се приемат залози и изплащат печалби за игра със залагания върху резултати от спортни
състезания „СПОРТ ТОТО 1”, както следва:
Да се разреши на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” да приема залози и
изплаща печалби за игра със залагания върху резултати от спортни състезания „СПОРТ
ТОТО 1” в следния пункт:
1.гр. Севлиево, ул. „Марин Попов“ № 23, вх. А.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
4.4."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-671811.09.2014/ /вх. № 000030-6619-08.09.2014/
На 08.09.2014 г. с вх. № 000030-6619, 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 игра със залагания върху резултати от спортни
състезания „СПОРТ ТОТО 1”, изразяваща се в откриване на 2 /два/ броя тото пункта.
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В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да се даде разрешение за извършване на промяна в издаден лиценз на ДП
„БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” със седалище и адрес на управление: гр. София,
р-н „Красно село”, ул. „Хайдушко изворче” № 28, ЕИК: 202766380, представлявано от Белчо
Бойчев Иванов – изпълнителен директор, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които
ще се приемат залози и изплащат печалби за игра със залагания върху резултати от спортни
състезания „СПОРТ ТОТО 1”, както следва:
Да се разреши на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” да приема залози и
изплаща печалби за игра със залагания върху резултати от спортни състезания „СПОРТ
ТОТО 1” в следните пунктове:
1.гр. Варна, ул. „Атанас Томов“ № 9;
2.с. Горна Малина, ул. „1“-автогара.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
4.5."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-672111.09.2014/ /вх. № 000030-6621-08.09.2014/
На 08.09.2014 г. с вх. № 000030-6621, 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 игра със залагания върху резултати от спортни
състезания „СПОРТ ТОТО 1”, изразяваща се в откриване на 11 /единадесет/ броя тото пункта.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да се даде разрешение за извършване на промяна в издаден лиценз на ДП
„БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” със седалище и адрес на управление: гр. София,
р-н „Красно село”, ул. „Хайдушко изворче” № 28, ЕИК: 202766380, представлявано от Белчо
Бойчев Иванов – изпълнителен директор, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които
ще се приемат залози и изплащат печалби за игра със залагания върху резултати от спортни
състезания „СПОРТ ТОТО 1”, както следва:
Да се разреши на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” да приема залози и
изплаща печалби за игра със залагания върху резултати от спортни състезания „СПОРТ
ТОТО 1” в следните пунктове:
1.
2.
3.
4.

гр.Хасково
гр. Благоевград
гр. Горна Оряховица
с.Ставерци

ул."Раковски" № 1А
ул."Иван Михайлов" № 46
ул. "Вичо Грънчаров" № 10
ул."Македония" № 6
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

гр.Лозница
гр.София
гр.Русе
с.Поленица
гр.Мездра
гр.Дупница
гр.Генерал Тошево

ул."Дружба" № 24
ул."Кирил Пърличев" № 51А
пл."Хан Кубрат" № 1
ул."Бански път" № 2
ул."Първи май" № 18-20
ул."Цар Освободител" № 16
ул."Васил Априлов" № 4

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
4.6."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-680212.09.2014/ /вх. № 000030-6674-10.09.2014/
На 10.09.2014 г. с вх. № 000030-6674, 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 игра със залагания върху резултати от спортни
състезания „СПОРТ ТОТО 1”, изразяваща се в откриване на 1 /един/ брой тото пункт.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да се даде разрешение за извършване на промяна в издаден лиценз на ДП
„БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” със седалище и адрес на управление: гр. София,
р-н „Красно село”, ул. „Хайдушко изворче” № 28, ЕИК: 202766380, представлявано от Белчо
Бойчев Иванов – изпълнителен директор, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които
ще се приемат залози и изплащат печалби за игра със залагания върху резултати от спортни
състезания „СПОРТ ТОТО 1”, както следва:
Да се разреши на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” да приема залози и
изплаща печалби за игра със залагания върху резултати от спортни състезания „СПОРТ
ТОТО 1” в следния пункт:
- гр. София, ул. „Славянска“ № 24.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
4.7."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-680512.09.2014/ /вх. № 000030-6676-10.09.2014/
На 10.09.2014 г. с вх. № 000030-6676, 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 игра със залагания върху резултати от спортни
състезания „СПОРТ ТОТО 1”, изразяваща се в откриване на 2 /два/ броя тото пункта.
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В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да се даде разрешение за извършване на промяна в издаден лиценз на ДП
„БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” със седалище и адрес на управление: гр. София,
р-н „Красно село”, ул. „Хайдушко изворче” № 28, ЕИК: 202766380, представлявано от Белчо
Бойчев Иванов – изпълнителен директор, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които
ще се приемат залози и изплащат печалби за игра със залагания върху резултати от спортни
състезания „СПОРТ ТОТО 1”, както следва:
Да се разреши на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” да приема залози и
изплаща печалби за игра със залагания върху резултати от спортни състезания „СПОРТ
ТОТО 1” в следните пунктове:
1. гр. Русе, ул. „Йордан Йовков“ № 17А;
2. с. Буковлък, обл. Плевен.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
4.8."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-6734-11.09.2014/ /вх. № 000030-645522.08.2014/
На 22.08.2014 г. с вх. № 000030-6455, 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 1 /един/ брой букмейкърски пункт и
откриване на 4 /четири/ броя букмейкърски пункта.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕВРОБЕТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище”, ж.к.
„Подуяне”, бул. „Ситняково” № 48, eт. 4, ЕИК: 121179290, представлявано от Милен Иванов
Стаматов - управител, изразяващи се в промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще
се приемат залози и изплащат печалби за хазартни игри със залагания върху резултати от
спортни състезания и надбягвания с коне и кучета „СПОРТ ШАНС”.
І.Да се прекрати дейността на „ЕВРОБЕТ” ООД в следния пункт:
1. гр. Пловдив, ул. „Волга“ № 41 А.
ІІ.Да се разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в следните
пунктове:
1.гр. Карнобат, ул. „Кооперативна“ № 9;
2. гр. Пазарджик, ул. „Спартак“ № 10;
3. гр. Брезник, обл. Перник, ул. „Георги Бунджулов“ № 31;
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4. гр. Ихтиман, ул. „Кочиово“ № 13 А.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
4.9."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-6667-09.09.2014/ /вх. № 000030-654429.08.2014/
На 29.08.2014 г. с вх. № 000030-6544, 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 3 /три/ броя букмейкърски пункта и
откриване на 4 /четири/ броя букмейкърски пункта.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕВРОБЕТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище”, ж.к.
„Подуяне”, бул. „Ситняково” № 48, eт. 4, ЕИК: 121179290, представлявано от Милен Иванов
Стаматов - управител, изразяващи се в промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще
се приемат залози и изплащат печалби за хазартни игри със залагания върху резултати от
спортни състезания и надбягвания с коне и кучета „СПОРТ ШАНС”.
І.Да се прекрати дейността на „ЕВРОБЕТ” ООД в следните пунктове:
1. гр. Видин, ул. „Широка“ № 9;
2. с. Минерални бани, обл. Хасково, ул. „Ст. Филев“ № 2;
3. гр. София, ж.к. „Надежда I“, на ъгъла на ул. „Й. Лютибродски“ и ул. „Царевец“, до
блок 118, търговски комплекс /хипермаркет „Фантастико“/.
ІІ.Да се разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в следните
пунктове:
1.гр. София, ж.к. „Младост 4“, ул. „Филип Аврамов“ бл. 415 А;
2. к.к. Слънчев бряг, община Несебър, обл. Бургас, хотел „Полюси“ – коктейл бар;
3. гр. Хасково, ул. „Мадара“ № 7;
4.гр. София, м. „Манатирски ливади - Изток“, ул. „408“ № 42.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
4.10."ЕВРОФУТБОЛ ООД" ООД, гр. София /изх. № 000030-6731-11.09.2014/ /вх. №
000030-6476-25.08.2014/
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На 25.08.2014 г. с вх. № 000030-6476, 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 5 /пет/ броя и откриване на 7 /седем/ броя пункта.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 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. Пловдив, ж.к. „Тракия“, ЖСК „Люляк“, блок № 202, вх. А;
2. гр. Димитровград, кв. „Черноконево“, ул. „Милеви скали“ № 13А;
3. гр. Видин, ул. „Широко“ № 9;
4. гр. Монтана, ул. „Чавдар войвода“ № 21;
5. с. Минерални бани, обл. Хасково, ул. „Ст. Филев“ № 2.
ІІ. Да се разреши на „ЕВРОФУТБОЛ” ООД да приема залози и изплаща печалби в
следните пунктове:
1. гр. Генерал Тошево, обл. Добрич, ул. „Васил Априлов“ № 2;
2. с. Коиловци, онл. Плевен, ул. „Борис Бардушев“ №11а;
3. с. Обнова, обл. Плевен, ул „Девети Септември“ № 31;
4. гр. Пловдив, ж.к. „Тракия“ бл. № 173, вх. А, ет. 1;
5. гр. Провадия, ул „Георги Кирков“ № 4;
6. гр. Сандански, ж.к. „Спартак“ № 56;
7. гр. София, ул. „Кирил Пърличев“ 11 Б.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
5. За залагания върху случайни събития:
5.1."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-6733-11.09.2014/ /вх. № 000030-645422.08.2014/
На 22.08.2014 г. с вх. № 000030-6454, 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 1 /един/ брой букмейкърски пункт и
откриване на 4 /четири/ броя букмейкърски пункта.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.

Стр. 64
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕВРОБЕТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище”, ж.к.
„Подуяне”, бул. „Ситняково” № 48, eт. 4, ЕИК: 121179290, представлявано от Милен Иванов
Стаматов - управител, изразяващи се в промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще
се приемат залози и изплащат печалби за хазартни игри със залагания върху случайни
събития, свързани с познаване на факти „МЕДЖИК ШАНС”.
І.Да се прекрати дейността на „ЕВРОБЕТ” ООД в следния пункт:
1. гр. Пловдив, ул. „Волга“ № 41 А.
ІІ.Да се разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в следните
пунктове:
1.гр. Карнобат, ул. „Кооперативна“ № 9;
2. гр. Пазарджик, ул. „Спартак“ № 10;
3.гр. Брезник, обл. Перник, ул. „Георги Бунджулов“ № 31;
4.гр. Ихтиман, ул. „Кочиово“ № 13 А.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
5.2."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-6666-09.09.2014/ /вх. № 000030-654329.08.2014/
На 29.08.2014 г. с вх. № 000030-6543, 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 3 /три/ броя букмейкърски пункта и
откриване на 4 /четири/ броя букмейкърски пункта.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕВРОБЕТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище”, ж.к.
„Подуяне”, бул. „Ситняково” № 48, eт. 4, ЕИК: 121179290, представлявано от Милен Иванов
Стаматов - управител, изразяващи се в промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще
се приемат залози и изплащат печалби за хазартни игри със залагания върху случайни
събития, свързани с познаване на факти „МЕДЖИК ШАНС”.
І. Да се прекрати дейността на „ЕВРОБЕТ” ООД в следните пунктове:
1. гр. Видин, ул. „Широка“ № 9;
2. с. Минерални бани, обл. Хасково, ул. „Ст. Филев“ № 2;
3. гр. София, ж.к. „Надежда I“, на ъгъла на ул. „Й. Лютибродски“ и ул. „Царевец“, до
блок 118, търговски комплекс /хипермаркет „Фантастико“/.

Стр. 65
ІІ.Да се разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в
следните пунктове:
1.гр. София, ж.к. „Младост 4“, ул. „Филип Аврамов“ бл. 415 А;
2. к.к. Слънчев бряг, община Несебър, обл. Бургас, хотел „Полюси“ – коктейл бар;
3. гр. Хасково, ул. „Мадара“ № 7;
4.гр. София, м. „Манатирски ливади - Изток“, ул. „408“ № 42.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
Раздел седми. 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 и
удостоверителни знаци по чл. 22, ал. 1, т. 9 от Закона за хазарта:
1. За игри в игрално казино:
1.1."ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД" ЕАД, гр. Свиленград /изх. № 000030-6496-26.08.2014/
/вх. № 000030-6301-15.08.2014/
На 15.08.2014 г. с вх. № 000030-6301, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД” ЕАД,
гр. Свиленград, за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни
игри в игрално казино с адрес: гр. Свиленград, област Хасково, ул. „Гео Милев” № 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І.Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД” ЕАД със седалище и адрес на управление: гр. Свиленград,
област Хасково, ул. „Гео Милев” № 1, ЕИК: 160053297, представлявано от Гюлбин Багджъ –
изпълнителен директор, и Мехмет Тан – изпълнителен директор, заедно, в игрално казино с
адрес: гр. Свиленград, област Хасково, ул. „Гео Милев” № 1.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД” ЕАД, гр.
Свиленград, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2. За игри с игрални автомати:
2.1.""БУЛ ГЕЙМ ВАЛИ"" ЕООД, гр. Ботевград /изх. № 000030-6497-26.08.2014/ /вх. №
000030-6394-20.08.2014/
На 20.08.2014 г. с вх. № 000030-6394, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БУЛ ГЕЙМ ВАЛИ” ЕООД, гр.
Ботевград, за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Ботевград, обл. София, пл. „Незнаен войн” № 4.

Стр. 66
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и от ЗХ, се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за 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:
I. Да бъдат утвърдени представените от „БУЛ ГЕЙМ ВАЛИ” ЕООД Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати, със седалище и адрес на
управление: гр. Ботевград, обл. София, пл. „Незнаен войн“ № 4, ЕИК: 200469455,
представлявано от Ивелина Георгиева Шопова – управител, в игрална зала с адрес: гр.
Ботевград, обл. София, пл. „Незнаен войн“ № 4.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.2."ХЕМУС ТУРС" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-6649-09.09.2014/ /вх. № 0000306574-03.09.2014/
На 03.09.2014 г. с вх. № 000030-6574, в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ХЕМУС ТУРС” ЕООД, гр. София,
за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрална
зала с адрес: гр. Благоевград, ул. „Крали Марко” № 8 /По Удостоверение за издаден лиценз
№ 000030-5871/30.07.2014 г./
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 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 „ХЕМУС ТУРС” ЕООД, със седалище и адрес
на управление: гр. София, район „Младост”, бул. „Цариградско шосе” – 7-ми километър,
сградата на ЗИТ, вх. 2, ет. 3, ЕИК: 102817233, представлявано от Йонко Маринов Радков управител, за игрална зала с адрес: гр. Благоевград, ул. „Крали Марко” № 8, Игрални условия
и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.3."РАДКА МОСКОВА" ЕООД, гр. Самоков /изх. № 000030-6678-10.09.2014/ /вх. №
000030-6525-28.08.2014/
На 28.08.2014 г. с вх. № 000030-6525, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „РАДКА МОСКОВА” EООД, гр.
Самоков, за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Кюстендил, бул. „България” № 17.

Стр. 67
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „РАДКА МОСКОВА” ЕООД със седалище и
адрес на управление: гр. Самоков, Софийска област, ул. „Проф. Васил Захариев” № 1, ЕИК:
832080578, представлявано от Радка Данаилова Москова – управител, Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр.
Кюстендил, бул. „България” № 17.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.4."ВИЛОКС ГРУП" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-6719-11.09.2014/ /вх. № 0000306624-08.09.2014/
На 08.09.2014 г. с вх. № 000030-6624, 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 утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. София, район „Младост – I“, бул. „Йерусалим“ № 1. /по
Удостоверение за издаден лиценз № 000030-5828/29.07.2014 г./.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „ВИЛОКС ГРУП” ЕООД със седалище и адрес
на управление: гр. София, район „Овча купел”, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 12, ЕИК:
040348114, представлявано заедно от Вернер Клайн - управител и Томаш Мачий Петриковски
- управител, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати
за обект с адрес: гр. София, район „Младост – I“, бул. „Йерусалим“ № 1.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.5."ИРАДА - БЪЛГАРИЯ" ООД, гр. София /изх. № 000030-6787-12.09.2014/ /вх. №
000030-6664-09.09.2014/
На 09.09.2014 г. с вх. № 000030-6664, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ИРАДА - БЪЛГАРИЯ” ООД, гр.
София, за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Варна, бул. „Владислав Варненчик” № 186.
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В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ, се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I.Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ИРАДА БЪЛГАРИЯ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Триадица”, ул.
„Алабин”№ 34, ЕИК: 131002203, представлявано заедно и поотделно от Станислав Венков
Николаев и Боян Николов Боянов – управители, за игрална зала с адрес: гр. Варна, бул.
„Владислав Варненчик” № 186.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ИРАДА - БЪЛГАРИЯ” ООД, гр. София,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.6."ГЕЙМЪР-2001" ООД, гр. София /изх. № 000030-6794-12.09.2014/ /вх. № 000030-668110.09.2014/
На 10.09.2014 г. с вх. № 000030-6681, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от от „ГЕЙМЪР - 2001” ЕООД, гр.
София, за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, район „Лозенец“, ул. „Христо
Смирненски“ № 78. /по Удостоверение за издаден лиценз № 000030-6032/01.08.2014 г./.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І.Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ГЕЙМЪР-2001” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Лозенец”,
ул. „Златовръх” № 37, ЕИК: 130602533, представлявано от Митко Цветанов Тодоров –
управител, за игрална зала с адрес: гр. София, район „Лозенец“, ул. „Христо Смирненски“ №
78.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ГЕЙМЪР-2001” ЕООД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.7."ПРОФОНДО 2000" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-6780-12.09.2014/ /вх. № 0000306532-29.08.2014/
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На 29.08.2014 г. с вх. № 000030-6532, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПРОФОНДО 2000” ЕООД, гр.
София, за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати, Правила за организацията на работата и финансовия контрол при
организиране на хазартни игри с игрални автомати и Изисквания към игралните зали, в които
се организират хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. Търговище, ул.
„Кюстенджа” № 2 /по Удостоверение за издаден лиценз № 000030-1994/25.03.2014 г./.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ, се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „ПРОФОНДО 2000” ЕООД със седалище и
адрес на управление: гр. София, район „Средец”, ул. „Славянска”, № 29, ет. 2, ЕИК:
130130762, представлявано от Мариета Георгиева Цекова - Димитрова – управител и Борис
Димов Петков – прокурист, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати, Правила за организацията на работата и финансовия контрол при
организиране на хазартни игри с игрални автомати и Изисквания към игралните зали, в които
се организират хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. Търговище, ул.
„Кюстенджа” № 2.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.8."ПРОФОНДО 2000" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-6781-12.09.2014/ /вх. № 0000306533-29.08.2014/
На 29.08.2014 г. с вх. № 000030-6533, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПРОФОНДО 2000” ЕООД, гр.
София, за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати, Правила за организацията на работата и финансовия контрол при
организиране на хазартни игри с игрални автомати и Изисквания към игралните зали, в които
се организират хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. Велико Търново,
ул. „Оборище” № 18 /по Удостоверение за издаден лиценз № 000030-2054/27.03.2014 г./.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ, се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „ПРОФОНДО 2000” ЕООД със седалище
и адрес на управление: гр. София, район „Средец”, ул. „Славянска”, № 29, ет. 2, ЕИК:
130130762, представлявано от Мариета Георгиева Цекова - Димитрова – управител и Борис
Димов Петков – прокурист, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати, Правила за организацията на работата и финансовия контрол при
организиране на хазартни игри с игрални автомати и Изисквания към игралните зали, в които
се организират хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. Велико Търново,
ул. „Оборище” № 18.

Стр. 70
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.9."ПОЛО 11" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-6782-12.09.2014/ /вх. № 000030-653429.08.2014/
На 29.08.2014 г. с вх. № 000030-6534, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПОЛО 11” ЕООД, гр. София, за
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати, Правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на
хазартни игри с игрални автомати и Изисквания към игралните зали, в които се организират
хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. Казанлък, област Стара Загора,
пл. „Севтополис“ № 9 /по Удостоверение за издаден лиценз № 000030-530/10.02.2014 г./.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ, се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „ПОЛО 11” ЕООД със седалище и адрес на
управление: гр. София, район „Средец”, ул. „Славянска” № 29, ет. 2, ЕИК: 130464790,
представлявано от Мариета Георгиева Цекова - Димитрова - управител и Борис Димов
Петков – прокурист, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати, Правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на
хазартни игри с игрални автомати и Изисквания към игралните зали, в които се организират
хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. Казанлък, област Стара Загора,
пл. „Севтополис“ № 9.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.10."ПОЛО 11" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-6783-12.09.2014/ /вх. № 000030-653529.08.2014/
На 29.08.2014 г. с вх. № 000030-6535, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПОЛО 11” ЕООД, гр. София, за
утвърждаване на Правила за организацията на работата и финансовия контрол при
организиране на хазартни игри с игрални автомати и Изисквания към игралните зали, в които
се организират хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. София, р-н
„Красна поляна”, бул. „Александър Стамболийски” пред бл. 65 /по Удостоверение за издаден
лиценз № 000030-4268/13.06.2014 г./.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ, се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
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основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „ПОЛО 11” ЕООД със седалище и адрес на
управление: гр. София, район „Средец”, ул. „Славянска” № 29, ет. 2, ЕИК: 130464790,
представлявано от Мариета Георгиева Цекова - Димитрова - управител и Борис Димов
Петков – прокурист, Правила за организацията на работата и финансовия контрол при
организиране на хазартни игри с игрални автомати и Изисквания към игралните зали, в които
се организират хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. София, р-н
„Красна поляна”, бул. „Александър Стамболийски” пред бл. 65.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.11."ПОЛО 11" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-6784-12.09.2014/ /вх. № 000030-653629.08.2014/
На 29.08.2014 г. с вх. № 000030-6536, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПОЛО 11” ЕООД, гр. София, за
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати, Правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на
хазартни игри с игрални автомати и Изисквания към игралните зали, в които се организират
хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. Пазарджик, ул. „Патриарх
Евтимий” № 1 /по Удостоверение за издаден лиценз № 000030-2058/27.03.2014 г./.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ, се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „ПОЛО 11” ЕООД със седалище и адрес на
управление: гр. София, район „Средец”, ул. „Славянска” № 29, ет. 2, ЕИК: 130464790,
представлявано от Мариета Георгиева Цекова - Димитрова - управител и Борис Димов
Петков – прокурист, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати, Правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на
хазартни игри с игрални автомати и Изисквания към игралните зали, в които се организират
хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. Пазарджик, ул. „Патриарх
Евтимий” № 1.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.12."ПОЛО 11" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-6786-12.09.2014/ /вх. № 000030-653729.08.2014/
На 29.08.2014 г. с вх. № 000030-6537, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПОЛО 11” ЕООД, гр. София, за
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
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автомати, Правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране
на хазартни игри с игрални автомати и Изисквания към игралните зали, в които се
организират хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. София, ж.к.
„Младост – 1А”, Търговски център „Сити Пойнт”, бул. „Александър Малинов” № 23 /по
Удостоверение за издаден лиценз № 000030-2000/25.03.2014 г./.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ, се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „ПОЛО 11” ЕООД със седалище и адрес на
управление: гр. София, район „Средец”, ул. „Славянска” № 29, ет. 2, ЕИК: 130464790,
представлявано от Мариета Георгиева Цекова - Димитрова - управител и Борис Димов
Петков – прокурист, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати, Правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на
хазартни игри с игрални автомати и Изисквания към игралните зали, в които се организират
хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. София, ж.к. „Младост – 1А”,
Търговски център „Сити Пойнт”, бул. „Александър Малинов” № 23.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.13."ПОЛО 11" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-6788-12.09.2014/ /вх. № 000030-653829.08.2014/
На 29.08.2014 г. с вх. № 000030-6538, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПОЛО 11” ЕООД, гр. София, за
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати, Правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на
хазартни игри с игрални автомати и Изисквания към игралните зали, в които се организират
хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. София, ж.к. „Овча купел”, ул.
„Монтевидео” № 39 /по Удостоверение за издаден лиценз № 000030-1995/25.03.2014 г./.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ, се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „ПОЛО 11” ЕООД със седалище и адрес на
управление: гр. София, район „Средец”, ул. „Славянска” № 29, ет. 2, ЕИК: 130464790,
представлявано от Мариета Георгиева Цекова - Димитрова - управител и Борис Димов
Петков – прокурист, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати, Правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на
хазартни игри с игрални автомати и Изисквания към игралните зали, в които се организират
хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. София, ж.к. „Овча купел”, ул.
„Монтевидео” № 39.

Стр. 73
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.14."ПОЛО 11" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-6789-12.09.2014/ /вх. № 000030-653929.08.2014/
На 29.08.2014 г. с вх. № 000030-6539, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПОЛО 11” ЕООД, гр. София, за
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати, Правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на
хазартни игри с игрални автомати и Изисквания към игралните зали, в които се организират
хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. Стара Загора, бул. „Митрополит
Методи Кусев” № 7 /по Удостоверение за издаден лиценз № 000030-2056/27.03.2014 г./.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ, се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „ПОЛО 11” ЕООД със седалище и адрес на
управление: гр. София, район „Средец”, ул. „Славянска” № 29, ет. 2, ЕИК: 130464790,
представлявано от Мариета Георгиева Цекова - Димитрова - управител и Борис Димов
Петков – прокурист, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати, Правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на
хазартни игри с игрални автомати и Изисквания към игралните зали, в които се организират
хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. Стара Загора, бул. „Митрополит
Методи Кусев” № 7.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.15."ПОЛО 11" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-6790-12.09.2014/ /вх. № 000030-654029.08.2014/
На 29.08.2014 г. с вх. № 000030-6540, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПОЛО 11” ЕООД, гр. София, за
утвърждаване на Правила за организацията на работата и финансовия контрол при
организиране на хазартни игри с игрални автомати и Изисквания към игралните зали, в които
се организират хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. Перник, ул.
“Търговска” № 25 /по Удостоверение за издаден лиценз № 000030-4270/13.06.2014 г./.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ, се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
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основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „ПОЛО 11” ЕООД със седалище и адрес на
управление: гр. София, район „Средец”, ул. „Славянска” № 29, ет. 2, ЕИК: 130464790,
представлявано от Мариета Георгиева Цекова - Димитрова - управител и Борис Димов
Петков – прокурист, Правила за организацията на работата и финансовия контрол при
организиране на хазартни игри с игрални автомати и Изисквания към игралните зали, в които
се организират хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. Перник,
ул. “Търговска” № 25.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.16."ПОЛО 11" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-6791-12.09.2014/ /вх. № 000030-654129.08.2014/
На 29.08.2014 г. с вх. № 000030-6541, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПОЛО 11” ЕООД, гр. София, за
утвърждаване на Правила за организацията на работата и финансовия контрол при
организиране на хазартни игри с игрални автомати и Изисквания към игралните зали, в които
се организират хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. София, ж.к.
„Младост 1”, ул. „Андрей Сахаров” № 14 /по Удостоверение за издаден лиценз № 0000303611/27.05.2014 г./.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ, се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „ПОЛО 11” ЕООД със седалище и адрес на
управление: гр. София, район „Средец”, ул. „Славянска” № 29, ет. 2, ЕИК: 130464790,
представлявано от Мариета Георгиева Цекова - Димитрова - управител и Борис Димов
Петков – прокурист, Правила за организацията на работата и финансовия контрол при
организиране на хазартни игри с игрални автомати и Изисквания към игралните зали, в които
се организират хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. София,
ж.к. „Младост 1”, ул. „Андрей Сахаров” № 14.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
3. За лотарийни игри:
3.1."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-680112.09.2014/ /вх. № 000030-6672-10.09.2014/
На 10.09.2014 г. с вх. № 000030-6672, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН
ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, за утвърждаване на промени в Игрални условия и правила за
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организиране на моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ” и утвърждаване
на 1 /eдин/ брой образец на талон за участие в разновидност „ГОЛЕМИЯТ УДАР” - втори
тираж, 3 000 000 бр. с номинална стойност – 2 лв.
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 промяна в издаден лиценз на ДП
„БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, със седалище и адрес на управление: гр. София,
р-н „Красно село”, ул. „Хайдушко изворче” № 28, ЕИК: 202766380, представлявано от Белчо
Бойчев Иванов – изпълнителен директор, за организиране на моментна лотарийна игра
„ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ”, изразяваща се във нов втори тираж на разновидност с
наименование „ГОЛЕМИЯТ УДАР ”.
II. Да бъдат утвърдени представените от ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН
ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, Игрални условия и правила за организиране на моментна
лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ”.
III. Да бъде утвърден представения 1 /един/ брой образец на талон за участие в
разновидност с наименование „ГОЛЕМИЯТ УДАР”- втори тираж, 3 000 000 бр. с номинална
стойност – 2 лв.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
3.2."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-6654-09.09.2014/ /вх. № 000030-651127.08.2014/
На 27.08.2014 г. с вх. № 000030-6511, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕВРОБЕТ” ООД, гр. София, за
утвърждаване на Правила за организиране и провеждане на моментна лотарийна игра
„ЛОТАРИЯ БЪЛГАРИЯ“, утвърждаване на 15 /петнадесет/ броя образци на талони за участие
в моментна лотарийна игра „ЛОТАРИЯ БЪЛГАРИЯ”, нова разновидност „АСТРО*“ с общ
брой 24 000 000 бр. и номинална стойност – 2 лв., нова разновидност „ВЕГАС“ с общ брой 20
000 000 бр. и номинална стойност – 3 лв., нова разновидност „БИНГО МИЛИОНИ“ с общ
брой 30 000 000 бр. и номинална стойност – 2 лв., нова разновидност „ЕВРОШАНС КЕНО“ с
общ брой 30 000 000 бр. и номинална стойност – 2 лв.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 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
„ЕВРОБЕТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище”, ж.к.
Подуяне, бул. „Ситняково” № 48, ет. 4, ЕИК: 121179290, представлявано от Милен Иванов
Стаматов – управител, за организиране на моментна лотарийна игра „ЛОТАРИЯ
БЪЛГАРИЯ“ със седем разновидности: „АСТРО”, „ЩАСТЛИВИ ГОДИНИ”, „КОКТЕЙЛ НА
КЪСМЕТА”, „АСТРО*“, „ВЕГАС“, „БИНГО МИЛИОНИ“ и „ЕВРОШАНС КЕНО“,
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изразяващи се във въвеждането на 4 /четири/ нови разновидности, както и промяна в
наименованието на играта.
II. Да бъдат утвърдени представените от „ЕВРОБЕТ” ООД, гр. София, Правила за
организиране и провеждане на моментна лотарийна игра „ЛОТАРИЯ БЪЛГАРИЯ“.
III. Да бъдат утвърдени представените 15 /петнадесет/ броя образци на талони за
участие в моментна лотарийна игра „ЛОТАРИЯ БЪЛГАРИЯ“, разновидност „АСТРО*“ с
общ брой 24 000 000 бр. и номинална стойност – 2 лв., разновидност „ВЕГАС“ с общ брой 20
000 000 бр. и номинална стойност – 3 лв., разновидност „БИНГО МИЛИОНИ“ с общ брой 30
000 000 бр. и номинална стойност – 2 лв., разновидност „ЕВРОШАНС КЕНО“ с общ брой 30
000 000 бр. и номинална стойност – 2 лв.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
Раздел осми. Поправка на очевидна фактическа грешка:
1. За игри с игрални автомати:
1.1.“УИН БЕТ-3" ООД, гр. София /изх. № 000030-6751-12.09.2014/ /вх. № 000030-655302.09.2014/
На 02.09.2014 г. с писмо с вх. № 000030-6553, Държавната комисия по хазарта е
уведомена за допусната очевидна фактическа грешка в Решение № 000030-5983/31.07.2014
г., което да се отрази в издадено Удостоверение за издаден лиценз № 000030-6278 от
13.08.2014 г.
На 17.07.2014 г. с вх. № 000030-5318, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „УИН БЕТ - 3” ООД, гр. София, за
подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата, увеличение с 9 /девет/ броя игрални автомата и
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Бургас, ул. „Александровска” № 21, хотел „България”.
Грешката в Решение № 000030-5983/31.07.2014 г. се изразява в следното:
В списъка на игралните автомати, които ще бъдат експлоатирани в игралната зала е
допусната грешка в изписването на идентификационните номера на игрални автомати на
позиции от № 48 до № 53 вкл., а именно:
№

Наименование

48.

ATRONIC

49.

ATRONIC

50.

ATRONIC

51.

ATRONIC

52.

ATRONIC

53.

ATRONIC

Тип, версия
Tiger & Dragon King Kong
Cash
Xanadu City of Luck King
Kong Cash
Sun Spirit King Kong Cash
Treasure Cats King Kong
Cash
Tiger & Dragon King Kong
Cash
Jungle of Gold King Kong
Cash

Удостоверение Игрални
за одобрен тип
места
ИА
(бр.)

Производител

Идентификационен
номер

Atronic International GmbH

3000007800

1103

1

Atronic International GmbH

3000007796

1944

1

Atronic International GmbH

3000007801

1261

1

Atronic International GmbH

3000007734

1105

1

Atronic International GmbH

3000007791

1103

1

Atronic International GmbH

3000007795

1135

1

Вярното изписване на номерата на игралните автомати в таблицата с джакпот
игралните автомати е:
№
48.

Наименование

Тип, версия

Производител

Идентификационен
номер

ATRONIC

Tiger & Dragon King Kong

Atronic International GmbH

43161751

Удостоверение Игрални
за одобрен тип
места
ИА
(бр.)
1103
1
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49.

ATRONIC

50.

ATRONIC

51.

ATRONIC

52.

ATRONIC

53.

ATRONIC

Cash
Xanadu City of Luck King
Kong Cash
Sun Spirit King Kong Cash
Treasure Cats King Kong
Cash
Tiger & Dragon King Kong
Cash
Jungle of Gold King Kong
Cash

Atronic International GmbH

43161766

1944

1

Atronic International GmbH

43164139

1261

1

Atronic International GmbH

1108301002

1105

1

Atronic International GmbH

1108302006

1103

1

Atronic International GmbH

1108301007

1135

1

Предвид гореизложенто и на основание чл. 27, ал. 3 от ЗХ Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Поправя очевидна фактическа грешка в Решение № 000030-5983/31.07.2014 г. и

отразява в издадено Удостоверение за издаден лиценз № 000030-6278 от 13.08.2014 г.,
изразяваща се в погрешно изписване на идентификационните номера на игрални
автомати на позиции от № 48 до № 53 вкл. в списъка на игралните автомати, които ще
бъдат експлоатирани в игралната зала, както следва:
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 58 /петдесет и осем/
броя игрални автомата със 70 /седемдесет/ броя игрални места, както следва:
№

Наименование

Тип, версия

1.

Vega Vision+ Multi-7

EGT-VS5

2.

Vega Vision+ Multi-7

EGT-VS5

3.
4.
5.
6.

Vega Vision + Multi4
Vega Vision + Multi4
Vega Vision + Multi5
Vega Vision + Multi5

EGT-VS 5
EGT-VS 5
EGT-VS 5
EGT-VS 5

7.

Vega Vision Multi-6

EGT-VS 3

8.

Vega Vision Multi-7

EGT-VS 3

9.

Vega Vision Multi-7

EGT-VS 3

10.

Vega Vision Multi10

EGT-VS 3

11. Vega Vision Multi-8

EGT-VS 3

12. Vega Vision Multi-8

EGT-VS 3

13. Vega Vision Multi-9

EGT-VS 3

14. Vega Vision Multi-9

EGT-VS 3

15. PREMIER MULTI -4

EGT-VS-5-4

16. PREMIER MULTI -4

EGT-VS-5-4

17. PREMIER MULT1-3

EGT-VS6-4

18. PREMIER MULTI-4

EGT-VS6-4

19. PREMIER MULTI -3

EGT- VS6-4

20. PREMIER MULTI -3

EGT- VS6-4

Производител
„Евро Геймс Технолоджи”
ООД
„Евро Геймс Технолоджи”
ООД
„Евро Геймс Технолоджи”
ООД
„Евро Геймс Технолоджи”
ООД
„Евро Геймс Технолоджи”
ООД
„Евро Геймс Технолоджи”
ООД
„Евро Геймс Технолоджи”
ООД
„Евро Геймс Технолоджи”
ООД
„Евро Геймс Технолоджи”
ООД
„Евро Геймс Технолоджи”
ООД
„Евро Геймс Технолоджи”
ООД
„Евро Геймс Технолоджи”
ООД
„Евро Геймс Технолоджи”
ООД
„Евро Геймс Технолоджи”
ООД
„Евро Геймс Технолоджи“
ООД
„Евро Геймс Технолоджи“
ООД
„Евро Геймс Технолоджи"
ООД
„Евро Геймс Технолоджи"
ООД
„Евро Геймс Технолоджи"
ООД
„Евро Геймс Технолоджи"
ООД

Идентификационен
номер

Удостоверение Игрални
за одобрен тип
места
ИА
(бр.)

76545

2227

1

76547

2227

1

76551

2003

1

76552

2003

1

76555

2065

1

76556

2065

1

76557

1941

1

76560

1937

1

76562

1937

1

76563

2251

1

76564

1946

1

76565

1946

1

76567

2039

1

76568

2039

1

76546

2294.2

1

76553

2294.2

1

82390

2270

1

82391

2294

1

82392

2270

1

82393

2270

1
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21. PREMIER MULTI-4

EGT-VS6-4

22. PREMIER MULTI -3

EGT-VS8

PREMIER MULTI 3

EGT-VS8

24. PREMIER MULTI -4

EGT-VS8

25.

PREMIER MULTI 4

EGT-VS8

26.

Cat 4 Cash Multi-2

EGT-VS 7

27.

Cat 4 Cash Multi-2

EGT-VS 7

28.

Cat 4 Cash Multi-2

EGT-VS 7

29.

Cat 4 Cash Multi-1

EGT-VS 7

30.

Cat 4 Cash Multi-1

EGT-VS 7

31.

Cat 4 Cash Multi-1

EGT-VS7

32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

БАРГЕЙМ
БАРГЕЙМ
БАРГЕЙМ
БАРГЕЙМ
БАРГЕЙМ
БАРГЕЙМ
БАРГЕЙМ
БАРГЕЙМ
PremiumV+Gaminator 4

BG 11-10 V3.05
BG 11-10 V3.05
BG 11-10 V3.05
BG 11-10 V3.05
BG 115-03, Gamopolis VII
BG 117-03, Gamopolis VIII
BG 106-03, Gamopolis V
BG 112-03, Gamopolis VI

23.

40.

FV 680 CF2

41. Super-V+Gaminator 6

FV 680 CF 2

44.
45.
46.
47.

Super-V+Gaminator
28
Super-V+Gaminator
28
Atronic
Atronic
Atronic
Atronic

48.

ATRONIC

49.

ATRONIC

50.

ATRONIC

51.

ATRONIC

52.

ATRONIC

53.

ATRONIC

54.
55.
56.

WMS
WMS
WMS

Gambling Green Deluxe
Gambling Green Deluxe
Pure Purple Deluxe
Brilliant Blue - Deluxe
Tiger & Dragon King Kong
Cash
Xanadu City of Luck King
Kong Cash
Sun Spirit King Kong Cash
Treasure Cats King Kong
Cash
Tiger & Dragon King Kong
Cash
Jungle of Gold King Kong
Cash
Multi – Game Chest 2
Multi – Game Chest 4
Multi – Game Chest 5

57.

Vega Black Jack

EGT-BJT1

42.
43.

FV 680 CF 2
FV 680 CF 2

Автоматична
58. електронна рулетка
„VEGA-RM”

EGT-VR8

„Евро Геймс Технолоджи"
ООД
„Евро Геймс Технолоджи"
ООД
„Евро Геймс Технолоджи"
ООД
„Евро Геймс Технолоджи"
ООД
„Евро Геймс Технолоджи"
ООД
„Евро Геймс Технолоджи”
ООД
„Евро Геймс Технолоджи”
ООД
„Евро Геймс Технолоджи”
ООД
„Евро Геймс Технолоджи”
ООД
„Евро Геймс Технолоджи”
ООД
„Евро Геймс Технолоджи”
ООД
„Казино Технологии“ АД
„Казино Технологии“ АД
„Казино Технологии“ АД
„Казино Технологии“ АД
„Казино Технологии” АД
„Казино Технологии” АД
„Казино Технологии” АД
„Казино Технологии” АД
Austrian Gaming Industries
GmbH
Austrian Gaming Industries
GmbH
Austrian Gaming Industries
GmbH
Austrian Gaming Industries
GmbH
Atronic International GmbH
Atronic International GmbH
Atronic International GmbH
Atronic International GmbH

82394

2294

1

87361

2270

1

87362

2270

1

87363

2294

1

87364

2294

1

84118

2284

1

84119

2284

1

84120

2284

1

84121

2204

1

84122

2204

1

84101

2204.1

1

081125-101
081125-102
081125-103
081125-104
070813-012
090831-111
100111-105
100111-107

035.4
035.4
035.4
035.4
2161.1
2226
1865.4
1995.2

1
1
1
1
1
1
1
1

301830-386607

2298

1

101850-332994

1385

1

101890-333014

1756

1

421720-304880

1756

1

3000009626
3000009627
3000009633
3000009638

2177
2177
2131
1935

1
1
1
1

Atronic International GmbH

43161751

1103

1

Atronic International GmbH

43161766

1944

1

Atronic International GmbH

43164139

1261

1

Atronic International GmbH

1108301002

1105

1

Atronic International GmbH

1108302006

1103

1

Atronic International GmbH

1108301007

1135

1

WMS Gaming inc.
WMS Gaming inc.
WMS Gaming inc.
„Евро Геймс Технолоджи”
ООД

5055437
5055371
5057125

2327
2329
2340

1
1
1

40014

1855

6

80017

2287

8

„Евро Геймс Технолоджи”
ООД

Раздел девети. Разни.
Председател на ДКХ:
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/Огнемир Митев/

Секретар-протоколчик:
/Гинка Панаретова/

