РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВОНАФИНАНСИТЕ
ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА

ПРОТОКОЛ
№ 24
София, 19.11.2013 г.
Днес, 19 ноември 2013 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,
г-жа Даниела Щрегарска и г-н Явор Колев – членове.
На заседанието присъства г-н Григор Господинов – директор на дирекция
„ЛИКОИСА” в ДКХ.
Заседанието се проведе при наличието на предвидения в закона кворум при следния
ДНЕВЕН РЕД:
Раздел първи – Определяне на интернет страници, чрез които се организират хазартни
игри от лица, които не са получили лиценз по Закона за хазарта /изх. № П-1532/15.11.13
г./
Раздел втори – Преустановяване на нарушение посредством интернет страници, чрез
които се организират хазартни игри от лица, които не са получили лиценз по Закона за
хазарта /изх. № П-1469/06.11.13 г./
Раздел трети – Разглеждане на предложения за окончателно отнемане на издаден лиценз
в изпълнение на § 7, ал. 7 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за
хазарта:
1.
За игри в игрално казино:
1.1.„ЕЛЕНА 2008“ООД, гр. Варна /изх. № П-1548/18.11.2013 г./
2.
2.1.
2.2.

За лотарийна игра „Бинго“:
„РИО“ООД, гр. Русе /изх. № П-1543/18.11.2013 г./
„БАЛИ“ЕООД, с. Осенец /изх. № П-1539/18.11.2013 г./

3. За игри с игрални автомати:
3.1.„ГАРАНТ 3000“ЕООД, гр. Девня /изх. № П-1551/18.11.2013 г./
3.2.ЕТ„ПАВЛИНА ТЕМЕЛКОВА – АСТЕРИ“, гр. Гоце Делчев /изх. № П-1547/18.11.2013 г./
3.3.„ФАЛКОН ТЕХНОЛОДЖИ“ЕООД, гр. Варна /изх. № П-1541/18.11.2013 г./
3.4.„ЕЛ ЕС ГРУП БЕРКОВИЦА“ЕООД, гр. София /изх. № П-1549/18.11.2013 г./
3.5.„ЕВРО ГЕЙМС ГРУП“ЕООД, гр. София /изх. № П-1550/18.11.2013 г./
3.6.„РЕК ТЕЙМ“ООД, гр. София /изх. № П-1545/18.11.2013 г./
Раздел четвърти – Утвърждаване на списък с лаборатории в Република България и в
другите държави-членки на Европейския съюз, в другите държави – страни по
Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация
Швейцария, които могат да извършват изпитвания на игрално оборудване и игрален
софтуер на комуникационно оборудване:
1. “GLI EUROPE B.V.”, Холандия /изх. № П-2805/13.11.2013 г./,/вх. № И-2805/06.11.13г./
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Раздел пети – Разглеждане на заявления за утвърждаване на типове и модификации на
игрално оборудване, които могат да се експлоатират в страната, по приложен списък.
Раздел шести – Разглеждане на писмени искания за промени в обстоятелствата, вписани
в Удостоверение за издаден лиценз:
1. За игри с игрални автомати:
1.1.„СКАРАБЕЙ 4“ООД, гр. Бургас /изх. № П-2699/05.11.2013 г./,/вх. № И-2699/21.10.13г./
1.2.„ФОРТУНА – ГЕЙМС“ЕООД, гр. Варна /изх. № П-2704/05.11.2013 г./,/вх. № И2704/21.10.13г./
1.3.„ЧЕРРИ“ООД, гр. Русе /изх. № П-2833/13.11.2013 г./,/вх. № И-2833/11.11.13г./
Раздел седми – Разглеждане на писмено искане за промени в обстоятелства, вписани в
Търговския регистър:
1. За игри с игрални автомати:
1.1.„ФОРТУНА – ГЕЙМС“ЕООД, гр. Варна /изх. № П-2705/05.11.2013 г./,/вх. № И2705/21.10.13г./
Раздел осми – Разглеждане на писмени искания за прекратяване действието на
удостоверение за издаден лиценз преди изтичане на срока му:
1.
За производство и разпространение:
1.1.„АВАНГАРД ТЕХНОЛОГИИ“АД, гр. София /изх. № П-2843/14.11.2013 г./,/вх. № И2843/11.11.13г./
1.2.„ИТАЗ - КОМЕРС“ООД, гр. Русе /изх. № П-2850/14.11.2013 г./,/вх. № И-2850/12.11.13г./
Раздел девети – Разглеждане на писмени искания за издаване на лиценз за нов обект:
1. За игри с игрални автомати:
1.1.„ТИЙ ДЖИ“ЕООД, гр. Пловдив /изх. № П-2667/05.11.2013 г./,/вх. № И-2667/17.10.13г./
1.2.„ПИРИН ТУРС 2002“ЕООД, гр. София /изх. № П-2629/12.11.2013 г./,/вх. № И2629/09.10.13г./
1.3.„ЕВРО 2007“ЕООД, гр. Костинброд /изх. № П-2579/12.11.2013 г./,/вх. № И2579/30.09.13г./
1.4.„КУИНС ТРЕЙД“ООД, гр. София /изх. № П-2753/12.11.2013 г./,/вх. № И-2753/29.10.13г./
1.5.„КАЗИНО ЛАРЖ“ЕООД, гр. Самоков /изх. № П-2735/14.11.2013 г./,/вх. № И2735/25.10.13г./
1.6.„ИНТЕРГЕЙМ 2009“ООД, гр. Бургас /изх. № П-2729/18.11.2013 г./,/вх. № И2729/23.10.13г./
1.7.„ДЖОКЕР КЛУБ“ЕООД, гр. Русе /изх. № П-2759/18.11.2013 г./,/вх. № И-2759/31.10.13г./
1.8.„ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ“ООД, гр. Мъглиж /изх. № П-2747/18.11.2013 г./,/вх. № И2747/28.10.13г./
Раздел десети – Разглеждане на писмено искане за продължаване срока на действие на
издаден лиценз по чл. 36, ал. 1 от Закона за хазарта:
1. За игри с игрални автомати:
1.1.„КЕШ ИНВЕСТ ГРУП“ООД, гр. Димитровград /изх. № П-2637/05.11.2013 г./,/вх. № И2637/11.10.13г./
Раздел единадесети – Разглеждане на подадени документи от организатори на хазартни
игри в изпълнение на § 7, ал. 2 и ал. 3 от Преходните и заключителни разпоредби на
Закона за хазарта:
1. Докладна записка изх. № 1540/18.11.2013 г. във връзка с подадени заявления с
приложени документи:
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С вх. № 2027 от „УИН БЕТ” ООД, гр. Бургас.
С вх. № 2086 от „ФОРС” ООД, гр. Варна.
С вх. № 2260 от „РАДКА МОСКОВА” ООД, гр. Самоков.
С вх. № 2261 от „РАДКА МОСКОВА” ООД, гр. Самоков.
С вх. № 2264 от „ЧЕРРИ” ООД, гр. Русе.
С вх. № 2265 от „СИТИ КАЗИНО ГРУП” ООД, гр. София.
С вх. № 2311 от „СИТИ КАЗИНО ГРУП” ООД, гр. София.
С вх. № 2343 от „Д и Д” ООД, гр. Враца.
С вх. № 2385 от „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД, гр. Варна.
С вх. № 2482 от „СИЛА - 2” ООД, гр. Пловдив.
С вх. № 2493 от „РАДКА МОСКОВА” ООД, гр. Самоков.
С вх. № 2537 от „ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО” АД, гр. София.
С вх. № 2607 от СД „ПАНО И САНИ – АВРАМОВИ И СИЕ”, гр. Горна Оряховица.
С вх. № 2608 от СД „ПАНО И САНИ – АВРАМОВИ И СИЕ”, гр. Горна Оряховица.
С вх. № 2719 от „КЕШ ИНВЕСТ ГРУП” ООД, гр. Димитровград.
С вх. № 2741 от „Е.Г.-СОФИЯ ВМ” ЕООД, гр. София.
С вх. № 2742 от “НАБА ЙИСТГРУП” ООД, гр. Варна.
С вх. № 2754 от „ИЗПАУ - 2008” ЕООД, гр. Любимец.
С вх. № 2755 от „ИЗПАУ - Х” ЕООД, гр. Любимец.
С вх. № 2765 от ЕТ „ТОМИ-Н-ТОМА ГЪНЕВ”, гр. Бургас.
С вх. № 2766 от “КАЗИНО ГЕЙМ МОНТЕСИТО” ООД, гр. Бургас.
С вх. № 2769 от „ВАЛМАР – ВАЛЕНТИН ВАНГЕЛОВ” ЕООД, гр. Раднево.
С вх. № 2772 от „КИБЕЛА ГЕЙМС” ЕООД, гр. Ямбол.
С вх. № 2775 от ЕТ “СИЛВИ СЕРБЕЗОВ - МЕРКУРИЙ 6000”, гр. Русе.
С вх. № 2776 от ЕТ “СИЛВИ СЕРБЕЗОВ - МЕРКУРИЙ 6000”, гр. Русе.

2. Докладна записка изх. № 1542/18.11.2013 г. във връзка с подадени заявления с
приложени документи:
1. С вх. № 2863 от „ТОКАМ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД.
2. С вх. № 2860 от „ЗИТ” АД, гр. София.
3. С вх. № 2857 от „РОЯЛ ГЕЙМИНГ” ЕООД, гр. Ловеч.
3. Докладна записка изх. № 1544/18.11.2013 г. във връзка с подадени заявления с
приложени документи:
1. С вх. № 2255/23.08.2013 г. от „РАДКА МОСКОВА” ООД, гр. Самоков.
2. С вх. № 2387/02.09.2013 г. от „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД, гр. Варна.
3. С вх. № 2517/13.09.2013 г. от „УЪРЛД ГЕЙМ” ООД, гр. София.
4. С вх. № 2589/18.09.2013 г. от „РАВ КАЗИНО” ЕООД, гр. Радомир.
5. С вх. № 2590/18.09.2013 г. от „ДИКС ГЕЙМИНГ” ЕООД, гр. Tроян.
6. С вх. № 2655/23.09.2013 г. от „КОРА” ЕООД, гр. Хасково.
7. С вх. № 2711/25.09.2013 г. от „БРАТЯ МАТЕВИ” ЕООД, гр. София.
8. С вх. № 2728/26.09.2013 г. от „КАН-БЕЛС” ЕООД, гр. Нова Загора.
9. С вх. № 2790/27.09.2013 г. от „БРАТЯ МАТЕВИ” ЕООД, гр. София.
10. С вх. № 2804/27.09.2013 г. от „КАЗИНО САЛОН – 02” ЕООД, гр. София.
11. С вх. № 2805/27.09.2013 г. от „САМОКОВ - СПОРТ” ЕООД, к.к. „Боровец”.
12. С вх. № 2829/30.09.2013 г. от „ГРАНД-12” ЕООД, гр. Монтана.
4. Докладна записка изх. № 1546/18.11.2013 г. във връзка с подадени заявления с
приложени документи:
1. С вх. № 2524/13.09.2013 г от „НАЦИОНАЛ ГРУП“ ООД гр. София.
2. С вх. № 2568/17.09.2013 г. от „КОРА“ ЕООД гр. Хасково.
3.С вх. № 2569/1709.2013 г. от „ЗИТА ПАРТНЕРС“ ЕООД, гр. Бургас.
4.С вх. № 2570/17.09.2013 г. от „АРИСТОКРАТ ГЕЙМС 2000“ ООД, гр. София.
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5.С вх. № 2593/18.09.2013 г. от „ПАСК ЕЛЕКТРОНИК“ ЕООД, гр. Пловдив.
6.С вх. № 2625/19.09.2013г. ЕТ „ДОСИКО-ДИМИТЪР ИВАНОВ“-гр. Варна.
7. С вх. № 2627/19.09.2013 г. „СТАР ГЕЙМС“ ООД, гр. Варна.
8. С вх. № 2684/24.09.2013 г. ЕТ „БАИ - МИЛЕН ТОТЕВ“, гр.Бургас.
9. С вх. № 2684/24.09.2013 г. ЕТ „БАИ - МИЛЕН ТОТЕВ“, гр.Бургас.
10. С вх. № 2709/25.09.2013 „КАЗИНО РОЯЛ“ гр. Петрич.
11. С вх. № 2722/25.09.2013 г. ,“ЕМБО“ ЕООД гр. Своге.
12. С вх. № 2729/26.09.2013г, „МЕРИКАН 2000“ ЕООД, гр. Русе.
13. С вх. № 2730/26.09.2013г, „МЕРИКАН 2000“ ЕООД, гр. Русе.
14. С вх. № 2731/26.09.2013г, „МЕРИКАН 2000“ ЕООД, гр. Русе.
15 С вх. № 2732/26.09.2013г, „МЕРИКАН 2000“ ЕООД, гр. Русе.
16 С вх. № 2733/26.09.2013г, „МЕРИКАН 2000“ ЕООД, гр. Русе.
17 С вх. № 2734/26.09.2013г, „МЕРИКАН 2000“ ЕООД, гр. Русе.
18. С вх. № 2785/21.10.2013 г. „ФИЛИ“ ООД, гр. Плевен.
19.С вх. № 2787/27.09.2013 г. „ДЖОНС ЕНТЪРТЕЙМЕНТ“ ООД, гр. София.
20. С вх. 2788/27.09.2013 г. „АДМИРАЛ ГРУП“ ЕООД, гр. София.
21. С вх. № 2793/27.09.2013 г.“ЧЕРРИ“ ООД, гр. Русе.
22. С вх. № 2791/27.09.2013 г „КЕПРИКОРН 555“ ЕООД, гр. Аксаково.
23. С вх. № 2794/27.09.2013 г. ЕТ „ГЕОРГИ ДЕМИРЕВ КОНТИ“, гр. Русе.
24. С вх. № 2795/27.09.2013 г. „КОНТИ“ ЕООД, гр. Русе.
25. С вх. № 2837/30.09.2013 г. ЕТ „ПОЛИНА ЯНАКИЕВА – ДАРИ“, гр. Петрич.
26. С вх. № 2838/30.09.2013 г. „ЕВРОПЕТРОЛ“ ЕООД, гр. Бургас.
27.С вх. № 2839/30.09.2013 г. „ЖЕЛЕВ ГЕЙМС“ ЕООД, гр. Варна.
28. С вх.№ 2840/30.09.2013 г. „ВЪЛЕВИ“ ООД гр. Чирпан.
29. С вх.№ 2841/30.09.2013 г. „ВЪЛЕВИ“ ООД гр. Чирпан.
Раздел дванадесети – Разглеждане на писмени искания за извършване на промени в
Удостоверение за издаден лиценз:
1. За игри в игрално казино:
1.1. „АСРАР КАЗИНО ГРУП“АД, гр. София /изх. № П-2670/05.11.2013 г./,/вх. № И2670/17.10.13г./
1.2. „АНГЛО – БОЛКАН“ООД, гр. София /изх. № П-2666/05.11.2013 г./,/вх. № И2666/16.10.13г./
1.3. „ИНТКО ИНТЕРНЕШЪНЪЛ КАЗИНО КЛУБ“ЕАД, гр. София /изх. № П-2695/12.11.2013
г./,/вх. № И-2695/18.10.13г./
1.4. „МАКРА – Т“ООД, гр. София /изх. № П-2707/13.11.2013 г./,/вх. № И-2707/30.10.13г./
1.5. „МАКРА – Т“ООД, гр. София /изх. № П-2756/12.11.2013 г./,/вх. № И-2756/30.10.13г./
1.6. „АКТИВ – БГ“АД, гр. София /изх. № П-2689/12.11.2013 г./,/вх. № И-2689/17.10.13г./
1.7. „ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД“ЕАД, гр. Свиленград /изх. № П-2751/12.11.2013 г./,/вх. № И2751/29.10.13г./
1.8. „САН МАРКО ЕНТЪРТЕЙМЪНТ“ЕООД, гр. София /изх. № П-2696/12.11.2013 г./,/вх. №
И-2696/18.10.13г./
1.9. „САН МАРКО ЕНТЪРТЕЙМЪНТ“ЕООД, гр. София /изх. № П-2829/14.11.2013 г./,/вх. №
И-2829/08.11.13г./
1.10. „ЕНТЕРТЕЙМАНТ“АД, гр. Пловдив /изх. № П-2743/12.11.2013 г./,/вх. № И2743/28.10.13г./
1.11. „КАЗИНО ДИАМАНТ“ООД, гр. Пловдив /изх. № П-2804/12.11.2013 г./,/вх. № И2804/06.11.13г./
1.12. „УИН СИТИ“ЕООД, гр. София /изх. № П-2793/14.11.2013 г./,/вх. № И-2793/06.11.13г./
2. За игри с игрални автомати:
2.1. „МАКАО“ООД, гр. Пловдив /изх. № П-2733/05.11.2013 г./,/вх. № И-2733/24.10.13г./
2.2. „МАКАО 2“ООД, гр. Пловдив /изх. № П-2734/05.11.2013 г./,/вх. № И-2734/24.10.13г./
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2.3. „Е.Г. – КЪРДЖАЛИ“ООД, гр. София /изх. № П-2703/05.11.2013 г./,/вх. № И2703/21.10.13г./
2.4. „Е.Г. – КЪРДЖАЛИ“ООД, гр. София /изх. № П-2702/05.11.2013 г./,/вх. № И2702/21.10.13г./
2.5. „СИМПЛИ ПЪРФЕКТ“ООД, гр. София /изх. № П-2687/05.11.2013 г./,/вх. № И2687/17.10.13г./
2.6. „СИМПЛИ ПЪРФЕКТ“ООД, гр. София /изх. № П-2686/05.11.2013 г./,/вх. № И2686/17.10.13г./
2.7. „СИМПЛИ ПЪРФЕКТ“ООД, гр. София /изх. № П-2685/05.11.2013 г./,/вх. № И2685/17.10.13г./
2.8. „СИМПЛИ ПЪРФЕКТ“ООД, гр. София /изх. № П-2682/05.11.2013 г./,/вх. № И2682/17.10.13г./
2.9. „УЪРЛД ГЕЙМ“ООД, гр. София /изх. № П-2676/05.11.2013 г./,/вх. № И-2676/17.10.13г./
2.10. „БЕЛАДЖИО ГЕЙМИНГ“ООД, гр. София /изх. № П-2688/05.11.2013 г./,/вх. № И2688/17.10.13г./
2.11. „СТАР ПРИНЦЕС“ЕАД, гр. Свиленград /изх. № П-2694/05.11.2013 г./,/вх. № И2694/18.10.13г./
2.12. „ПИТ 2000“ООД, гр. София /изх. № П-2739/05.11.2013 г./,/вх. № И-2739/25.10.13г./
2.13. „АРИСТОКРАТ ГЕЙМС 2000“ООД, гр. София /изх. № П-2693/05.11.2013 г./,/вх. № И2693/18.10.13г./
2.14. „КАЗИНО ГРУП“ООД, гр. София /изх. № П-2700/05.11.2013 г./,/вх. № И2700/21.10.13г./
2.15. „Е.Г. – ДИМИТРОВГРАД“ООД, гр. София /изх. № П-2730/05.11.2013 г./,/вх. № И2730/24.10.13г./
2.16. „КОМЕРС“ЕООД, гр. Севлиево /изх. № П-2698/05.11.2013 г./,/вх. № И-2698/21.10.13г./
2.17. „КАЗИНО САЛОН – 02“ЕООД, гр. София /изх. № П-2650/05.11.2013 г./,/вх. № И2650/15.10.13г./
2.18. „ВИСАБОН 2009“ООД, гр. София /изх. № П-2671/05.11.2013 г./,/вх. № И2671/17.10.13г./
2.19. „ГЕЙМЪР – 2001“ЕООД, гр. София /изх. № П-2672/05.11.2013 г./,/вх. № И2672/17.10.13г./
2.20. „ГЕЙМЪР – 2001“ЕООД, гр. София /изх. № П-2779/12.11.2013 г./,/вх. № И2779/05.11.13г./
2.21. „ГЕЙМЪР – 2001“ЕООД, гр. София /изх. № П-2764/12.11.2013 г./,/вх. № И2764/01.11.13г./
2.22. „ГЕЙМЪР – 2001“ЕООД, гр. София /изх. № П-2765/13.11.2013 г./,/вх. № И2765/01.11.13г./
2.23. „ЕВРО КАЗИНО ГРУП“ООД, гр. София /изх. № П-2673/05.11.2013 г./,/вх. № И2673/17.10.13г./
2.24. „ЕВРО КАЗИНО ГРУП“ООД, гр. София /изх. № П-2766/13.11.2013 г./,/вх. № И2766/01.11.13г./
2.25. ЕТ „ПЕТЪР РАШКОВ“, гр. София /изх. № П-2656/05.11.2013 г./,/вх. № И2656/16.10.13г./
2.26. ЕТ „ПЕТЪР РАШКОВ“, гр. София /изх. № П-2762/12.11.2013 г./,/вх. № И2762/31.10.13г./
2.27. „ФАВОРИТ“ЕООД, гр. Смолян /изх. № П-2557/05.11.2013 г./,/вх. № И-2557/27.09.13г./
2.28. „ПОЛО 11“ЕООД, гр. София /изх. № П-2746/05.11.2013 г./,/вх. № И-2746/28.10.13г./
2.29. „БЛИЦ ТРЕЙД КЪМПАНИ“ООД, гр. София /изх. № П-2740/05.11.2013 г./,/вх. № И2740/25.10.13г./
2.30. „БЛИЦ ТРЕЙД КЪМПАНИ“ООД, гр. София /изх. № П-2819/13.11.2013 г./,/вх. № И2819/07.11.13г./
2.31. „ЖОКЕР – 1999“ООД, гр. Сливен /изх. № П-2721/05.11.2013 г./,/вх. № И2721/22.10.13г./
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2.32. ЕТ „КОСТА АЛЕКСИЕВ НИКОЛОВ – КАН“, гр. Нова Загора /изх. № П2684/05.11.2013 г./,/вх. № И-2684/17.10.13г./
2.33. „ОУШЪН ГЕЙМС“ООД, гр. София /изх. № П-2691/05.11.2013 г./,/вх. № И2691/18.10.13г./
2.34. „ОУШЪН ГЕЙМС“ООД, гр. София /изх. № П-2692/05.11.2013 г./,/вх. № И2692/18.10.13г./
2.35. „ПЛАНЕТ ТУР“ООД, гр. Пловдив /изх. № П-2683/05.11.2013 г./,/вх. № И2683/17.10.13г./
2.36. „КАЗИНО ЦЕНТРАЛ“ООД, гр. Пловдив /изх. № П-2690/05.11.2013 г./,/вх. № И2690/18.10.13г./
2.37. „СИТИ КАЗИНО ГРУП“ООД, гр. София /изх. № П-2763/05.11.2013 г./,/вх. № И2763/01.11.13г./
2.38. ЕТ „ВЛАДИНА – ЙОРДАН ДИНЕВ“, гр. София /изх. № П-2669/12.11.2013 г./,/вх. №
И-2669/17.10.13г./
2.39. „МЕМФИС ГЕЙМС“ООД, гр. София /изх. № П-2668/12.11.2013 г./,/вх. № И2668/17.10.13г./
2.40. „УДАЧА КЛУБ СОФИЯ“ЕООД, гр. София /изх. № П-2422/12.11.2013 г./,/вх. № И2422/17.09.13г./
2.41. „ГЕЙМ – 4“ АД, гр. София /изх. № П-2778/12.11.2013 г./,/вх. № И-2778/05.11.13г./
2.42. „БОРА 3001“ООД, гр. София /изх. № П-2781/12.11.2013 г./,/вх. № И-2781/05.11.13г./
2.43. „АТРОНИК“ЕООД, гр. София /изх. № П-2803/12.11.2013 г./,/вх. № И-2803/06.11.13г./
2.44. „ТОТАЛ ПАРТНЪРС“ЕООД, гр. Враца /изх. № П-2760/12.11.2013 г./,/вх. № И2760/31.10.13г./
2.45. „КАЗИНО БГ“ЕООД, гр. Пловдив /изх. № П-2772/12.11.2013 г./,/вх. № И2772/04.11.13г./
2.46. „КОРА“ЕООД, гр. Хасково /изх. № П-2749/12.11.2013 г./,/вх. № И-2749/29.10.13г./
2.47. „КОЛОРАДО“ЕООД, гр. Раковски /изх. № П-2775/12.11.2013 г./,/вх. № И2775/04.11.13г./
2.48. „КРИСИ“ООД, гр. Бургас /изх. № П-2806/13.11.2013 г./,/вх. № И-2806/07.11.13г./
2.49. „ЦЕЗАР“ООД, гр. Плевен /изх. № П-2780/13.11.2013 г./,/вх. № И-2780/05.11.13г./
2.50. „ЦЕЗАР“ООД, гр. Варна /изх. № П-2834/15.11.2013 г./,/вх. № И-2834/11.11.13г./
2.51. „ЦЕЗАР“ООД, гр. Варна /изх. № П-2835/15.11.2013 г./,/вх. № И-2835/11.11.13г./
2.52. „ЦЕЗАР“ООД, гр. Варна /изх. № П-2836/15.11.2013 г./,/вх. № И-2836/11.11.13г./
2.53. „БЕФ“ООД, гр. Сливен /изх. № П-2807/13.11.2013 г./,/вх. № И-2807/07.11.13г./
2.54. „БЕФ“ООД, гр. Сливен /изх. № П-2808/14.11.2013 г./,/вх. № И-2808/07.11.13г./
2.55. „БЕЛФАСТ“ООД, гр. София /изх. № П-2777/13.11.2013 г./,/вх. № И-2777/05.11.13г./
2.56. „ЕЛИТ 8“ЕООД, гр. Севлиево /изх. № П-2796/15.11.2013 г./,/вх. № И-2796/06.11.13г./
2.57. „ПИРИНСТИЛ“ЕООД, гр. Ботевград /изх. № П-2787/13.11.2013 г./,/вх. № И2787/05.11.13г./
2.58. „ПИРИНСТИЛ“ЕООД, гр. Ботевград /изх. № П-2794/15.11.2013 г./,/вх. № И2794/06.11.13г./
2.59. „ВЕНИС КАЗИНОС“ООД, гр. София /изх. № П-2792/13.11.2013 г./,/вх. № И2792/06.11.13г./
2.60. „ХЕМУС ТУРС“ЕООД, гр. София /изх. № П-2832/13.11.2013 г./,/вх. № И2832/08.11.13г./
2.61. „АНЕЛ 98“ЕООД, гр. София /изх. № П-2818/13.11.2013 г./,/вх. № И-2818/07.11.13г./
2.62. „ВИЛОКС ГРУП“ЕООД, гр. София /изх. № П-2816/13.11.2013 г./,/вх. № И2816/07.11.13г./
2.63. ЕТ „ОРЛИН ИВАНОВ – КОМЕРС“, гр. Русе /изх. № П-2770/14.11.2013 г./,/вх. № И2770/04.11.13г./
2.64. „КАЛИМАН“ЕООД, гр. София /изх. № П-2831/14.11.2013 г./,/вх. № И-2831/08.11.13г./
2.65. „НАЦИОНАЛ ГРУП“ООД, гр. София /изх. № П-2677/14.11.2013 г./,/вх. № И2677/06.11.13г./
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2.66. СД „ПАНО И САНИ – АВРАМОВИ И СИЕ“, гр. Горна Оряховица /изх. № П2788/14.11.2013 г./,/вх. № И-2788/06.11.13г./
2.67. СД „ПАНО И САНИ – АВРАМОВИ И СИЕ“, гр. Горна Оряховица /изх. № П2789/14.11.2013 г./,/вх. № И-2789/06.11.13г./
2.68. „ЧЕРНО И БЯЛО – 2007“ЕООД, гр. София /изх. № П-2783/14.11.2013 г./,/вх. № И2783/06.11.13г./
2.69. „РЕСПЕКТ – 2007“ООД, гр. Карнобат /изх. № П-2827/14.11.2013 г./,/вх. № И2827/08.11.13г./
2.70. „ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ“ООД, гр. Мъглиж /изх. № П-2822/14.11.2013 г./,/вх. № И2822/08.11.13г./
2.71. „ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ“ООД, гр. Мъглиж /изх. № П-2823/14.11.2013 г./,/вх. № И2823/08.11.13г./
2.72. „КЕНОМАТ“ООД, гр. Бургас /изх. № П-2820/14.11.2013 г./,/вх. № И-2820/07.11.13г./
2.73. „КАМЕЛОТ КЛУБ“ООД, гр. Русе /изх. № П-2771/14.11.2013 г./,/вх. № И2771/04.11.13г./
2.74. „ШАНС 07“ЕООД, гр. Поморие /изх. № П-2845/18.11.2013 г./,/вх. № И-2845/12.11.13г./
2.75. „ШАНС 07“ЕООД, гр. Поморие /изх. № П-2846/18.11.2013 г./,/вх. № И-2846/12.11.13г./
2.76. „ШАНС 07“ЕООД, гр. Поморие /изх. № П-2847/18.11.2013 г./,/вх. № И-2847/12.11.13г./
2.77. „ЛОТОС 93“ООД, гр. Стамболийски /изх. № П-2851/18.11.2013 г./,/вх. № И2851/13.11.13г./
2.78. „ОУШЪН ГЕЙМС“ООД, гр. София /изх. № П-2841/18.11.2013 г./,/вх. № И2841/11.11.13г./
2.79. „ХЕМУС ТУРС“ЕООД, гр. София /изх. № П-2842/18.11.2013 г./,/вх. № И2842/11.11.13г./
2.80. „К И С – 98“ООД, гр. Първомай /изх. № П-2866/18.11.2013 г./,/вх. № И-2866/14.11.13г./
2.81. „ВИСАБОН 2009“ООД, гр. София /изх. № П-2856/18.11.2013 г./,/вх. № И2856/13.11.13г./
2.82. „ВИЛОКС ГРУП“ЕООД, гр. София /изх. № П-2813/18.11.2013 г./,/вх. № И2813/07.11.13г./
2.83. „ВИЛОКС ГРУП“ЕООД, гр. София /изх. № П-2812/18.11.2013 г./,/вх. № И2812/07.11.13г./
2.84. „ВИЛОКС ГРУП“ЕООД, гр. София /изх. № П-2815/18.11.2013 г./,/вх. № И2815/07.11.13г./
2.85. „ВИЛОКС ГРУП“ЕООД, гр. София /изх. № П-2814/18.11.2013 г./,/вх. № И2814/07.11.13г./
2.86. „БЕФ“ООД, гр. Сливен /изх. № П-2839/18.11.2013 г./,/вх. № И-2839/11.11.13г./
2.87. „ЛОТОС“ООД, гр. Сливен /изх. № П-2838/18.11.2013 г./,/вх. № И-2838/11.11.13г./
2.88. „ЛОТОС“ООД, гр. Сливен /изх. № П-2837/18.11.2013 г./,/вх. № И-2837/11.11.13г./
2.89. „ГЕЙМ-4“АД, гр. София /изх. № П-2849/18.11.2013 г./,/вх. № И-2849/12.11.13г./
2.90. „ШУГЪР ГЕЙМС“ООД, гр. София /изх. № П-2755/18.11.2013 г./,/вх. № И2755/30.10.13г./
3. За тото и лото игри:
3.1. ДП“БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР“, гр. София /изх. № П-2712/05.11.2013
г./,/вх. № И-2712/22.10.13г./
3.2. „ЕВРОБЕТ“ООД, гр. София /изх. № П-2708/05.11.2013 г./,/вх. № И-2708/21.10.13г./
3.3. „ЕВРОБЕТ“ООД, гр. София /изх. № П-2767/05.11.2013 г./,/вх. № И-2767/01.11.13г./
3.4. ДП“БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР“, гр. София /изх. № П-2774/12.11.2013
г./,/вх. № И-2774/04.11.13г./
3.5. ДП“БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР“, гр. София /изх. № П-2798/14.11.2013
г./,/вх. № И-2798/06.11.13г./
4. За залагания върху резултати от спортни състезания:
4.1. „ЕВРОФУТБОЛ“ООД, гр. София /изх. № П-2761/05.11.2013 г./,/вх. № И-2761/31.10.13г./
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4.2. ДП“БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР“, гр. София /изх. № П-2711/05.11.2013
г./,/вх. № И-2711/22.10.13г./
4.3. „ЕВРОБЕТ“ООД, гр. София /изх. № П-2710/05.11.2013 г./,/вх. № И-2710/21.10.13г./
4.4. „ЕВРОБЕТ“ООД, гр. София /изх. № П-2769/05.11.2013 г./,/вх. № И-2769/01.11.13г./
4.5. ДП“БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР“, гр. София /изх. № П-2773/12.11.2013
г./,/вх. № И-2773/04.11.13г./
4.6. ДП“БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР“, гр. София /изх. № П-2797/14.11.2013
г./,/вх. № И-2797/06.11.13г./
5. За залагания върху случайни събития:
5.1.„ЕВРОБЕТ“ООД, гр. София /изх. № П-2709/05.11.2013 г./,/вх. № И-2709/21.10.13г./
5.2.„ЕВРОБЕТ“ООД, гр. София /изх. № П-2768/05.11.2013 г./,/вх. № И-2768/01.11.13г./
Раздел тринадесети – Разглеждане на писмени искания за утвърждаване на представени
от организаторите на хазартни игри правила по чл. 22, ал. 1, т. 4 - 7 и удостоверителни
знаци по чл. 22, ал. 1, т. 9 от Закона за хазарта:
1. За игри в игрално казино:
1.1. „ЛАРИС – ВЕГА“ООД, гр. София /изх. № П-2722/05.11.2013 г./,/вх. № И-2722/23.10.13г./
1.2. „САН МАРКО ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ“ЕООД, гр. София /изх. № П-2724/05.11.2013 г./,/вх.
№ И-2724/23.10.13г./
1.3. „ЕНТЕРТЕЙМАНТ“АД, гр. Пловдив /изх. № П-2715/05.11.2013 г./,/вх. № И2715/22.10.13г./
1.4. „ИНТКО ИНТЕРНЕШЪНЪЛ КАЗИНО КЛУБ“ЕАД, гр. София /изх. № П-2726/05.11.2013
г./,/вх. № И-2726/23.10.13г./
1.5. „ИНТКО ИНТЕРНЕШЪНЪЛ КАЗИНО КЛУБ“ЕАД, гр. София /изх. № П-2727/05.11.2013
г./,/вх. № И-2727/23.10.13г./
1.6. „ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД“ЕАД, гр. Свиленград /изх. № П-2706/05.11.2013 г./,/вх. № И2706/21.10.13г./
1.7. „АКТИВ –БГ“АД, гр. София /изх. № П-2725/05.11.2013 г./,/вх. № И-2725/23.10.13г./
1.8. „ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД“ЕАД, гр. Свиленград /изх. № П-2750/12.11.2013 г./,/вх. № И2750/29.10.13г./
1.9. „ЕНТЕРТЕЙМАНТ“АД, гр. Пловдив /изх. № П-2742/12.11.2013 г./,/вх. № И2742/28.10.13г./
1.10. „ПИКАДИЛИ ХОЛДИНГ“ООД, гр. София /изх. № П-2718/12.11.2013 г./,/вх. № И2718/22.10.13г./
1.11. „МАКРА – Т“ООД, гр. София /изх. № П-2717/12.11.2013 г./,/вх. № И-2717/22.10.13г./
1.12. „САН МАРКО ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ“ЕООД, гр. София /изх. № П-2758/12.11.2013
г./,/вх. № И-2758/30.10.13г./
1.13. „УИН СИТИ“ЕООД, гр. София /изх. № П-2714/14.11.2013 г./,/вх. № И-2714/22.10.13г./
1.14. „СИТИ КАЗИНО ГРУП“ООД, гр. София /изх. № П-2713/14.11.2013 г./,/вх. № И2713/22.10.13г./
1.15. „СИТИ КАЗИНО ГРУП“ООД, гр. София /изх. № П-2790/13.11.2013 г./,/вх. № И2790/06.11.13г./
1.16. „КАЗИНО ЕЛИТ“АД, гр. София /изх. № П-2716/18.11.2013 г./,/вх. № И2716/22.10.13г./
2. За игри с игрални автомати:
2.1. „БЛИЦ ГЕЙМС“ООД, гр. София /изх. № П-2697/05.11.2013 г./,/вх. № И-2697/21.10.13г./
2.2. „МИЛИОН КАЗИНО“ООД, гр. София /изх. № П-2737/05.11.2013 г./,/вх. № И2737/25.10.13г./
2.3. „КАЗИНО БУДА“ЕООД, гр. София /изх. № П-2678/05.11.2013 г./,/вх. № И2678/17.10.13г./
2.4. „ГРАНД КАЗИНО – 3“ООД, гр. София /изх. № П-2728/05.11.2013 г./,/вх. № И2728/23.10.13г./
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2.5. „М.М.Г.“ООД, гр. София /изх. № П-2681/05.11.2013 г./,/вх. № И-2681/17.10.13г./
2.6. „М.М.Г.“ООД, гр. София /изх. № П-2748/05.11.2013 г./,/вх. № И-2748/29.10.13г./
2.7. „УИН БЕТ“ООД, гр. София /изх. № П-2680/05.11.2013 г./,/вх. № И-2680/17.10.13г./
2.8. „КАЗИНО МИРАЖ“ООД, гр. София /изх. № П-2679/05.11.2013 г./,/вх. № И2679/17.10.13г./
2.9. „КАЛИМАН“ЕООД, гр. София /изх. № П-2800/12.11.2013 г./,/вх. № И-2800/06.11.13г./
2.10. „ДЕЛТА ТУРС 2002“ЕООД, гр. София /изх. № П-2799/12.11.2013 г./,/вх. № И2799/06.11.13г./
2.11. „ДЕЛТА ТУРС 2002“ЕООД, гр. София /изх. № П-2776/12.11.2013 г./,/вх. № И2776/04.11.13г./
2.12. „ВИЛОКС ГРУП“ЕООД, гр. София /изх. № П-2817/13.11.2013 г./,/вх. № И2817/07.11.13г./
2.13. „СИТИ КАЗИНО ГРУП“ООД, гр. София /изх. № П-2791/13.11.2013 г./,/вх. № И2791/06.11.13г./
2.14. „ДЕБИТ“ООД, гр. Монтана /изх. № П-2784/13.11.2013 г./,/вх. № И-2784/05.11.13г./
2.15. „ДЕБИТ“ООД, гр. Монтана /изх. № П-2785/13.11.2013 г./,/вх. № И-2785/05.11.13г./
2.16. „ДЕБИТ“ООД, гр. Монтана /изх. № П-2786/13.11.2013 г./,/вх. № И-2786/05.11.13г./
2.17. „КАЛИМАН“ЕООД, гр. София /изх. № П-2802/13.11.2013 г./,/вх. № И-2802/06.11.13г./
2.18. „КАЛИМАН“ЕООД, гр. София /изх. № П-2801/13.11.2013 г./,/вх. № И-2801/06.11.13г./
2.19. ЕТ „РОСЕН ПЕРИНАРОВ“, гр. Сандански /изх. № П-2809/14.11.2013 г./,/вх. № И2809/07.11.13г./
2.20. „БУЛ ТОП“ООД, гр. Несебър /изх. № П-2826/14.11.2013 г./,/вх. № И-2826/08.11.13г./
2.21. „БУЛ ТОП“ООД, гр. Несебър /изх. № П-2824/14.11.2013 г./,/вх. № И-2824/08.11.13г./
2.22. „БУЛ ТОП“ООД, гр. Несебър /изх. № П-2825/14.11.2013 г./,/вх. № И-2825/08.11.13г./
2.23. „ГРАНД КАЗИНО – 1“ООД, гр. София /изх. № П-2848/15.11.2013 г./,/вх. № И2848/12.11.13г./
2.24. „ХАЗАРТ 09“ООД, гр. Сандански /изх. № П-2811/18.11.2013 г./,/вх. № И2811/07.10.13г./
2.25. ЕТ „ЮЛИАН ПАСКОВ“, с. Рилци /изх. № П-2810/18.11.2013 г./,/вх. № И2810/07.11.13г./
3. За моментна лотарийна игра:
3.1.„НЮ ГЕЙМС“ООД, гр. София /изх. № П-2719/05.11.2013 г./,/вх. № И-2719/22.10.13г./
4. За залагания върху резултати от спортни състезания:
4.1.ДП“БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР“, гр. София /изх. № П-2757/12.11.2013
г./,/вх. № И-2757/30.10.13г./
5. За тото игри:
5.1.ДП“БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР“, гр. София /изх. № П-2855/18.11.2013
г./,/вх. № И-2855/13.11.13г./
Раздел четиринадесети – Поправка на очевидна фактическа грешка:
1. За игри с игрални автомати:
1.1.„ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ“ЕООД, гр. Варна /изх. № П-2061.1/05.11.2013 г./,/вх. № И2061.1/14.10.13г./
1.2.„ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ“ЕООД, гр. Варна /изх. № П-2062.1/05.11.2013 г./,/вх. № И2062.1/14.10.13г./
Раздел петнадесети – Разни
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Раздел първи – Определяне на интернет страници, чрез които се организират
хазартни игри от лица, които не са получили лиценз по Закона за хазарта /изх. № П1532/15.11.13 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 от разстояние и са достъпни от територията на Република
България.
Извърши се проверка на следните интернет страници:
1. https://dobet.com/
2. http://ucabet.co/
3. http://www.betdsi.eu/
4. https://www.fairwaycasino.com/
5. http://www.rubyfortune.com
Услугите, които се предоставят посредством посочените по-горе интернет страници са
осъществяване на залози онлайн. 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 от
разстояние чрез интернет 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. Разрешението дава право за
организиране само на изрично посочените в него игри и не може да се прехвърля.
В развитието на интернет пространството се забелязват тенденции към организирано
използване на букмейкърски къщи, регистрирали свои интернет адреси за хазарт и
интерактивни игри. В организирането на он-лайн хазарта съществува възможността от
злоупотреба от страна на нелицензираните хазартни оператори. Повечето интернет
доставчици (ISP), които предлагат и интернет хазарт, физически се намират в офшорни зони.
В резултат на това операторите могат да променят, преместват или напълно да отстраняват
сайтовете си в рамките на няколко минути. Тази възможност позволява недобросъвестните
оператори да вземат номера на кредитни карти, както и пари, депозирани в сметките на
играчите, след което да закрият дейността си. Освен това компютърните хакери или самите
хазартни оператори може чрез намеса в софтуера да манипулират игрите в своя полза.
Участието в интернет хазартни игри, залагания върху резултати, online казино, покер и
др. не могат да бъдат защитени от българското законодателство при настъпили нередности
относно неизплащане на печалби, кражба на лични данни и други злоупотреби поради факта,
че интернет сайтовете, занимаващи се с хазарт, не са получили лиценз от Държавна комисия
по хазарт. Високата степен на обществена опасност е отчетена от българския законодател,
който е предвидил, че организирането на хазартни игри без съответното разрешение е
престъпление по смисъла на Наказателния кодекс.
Посочените интернет страници не отговарят на изискванията, съдържащи се в Закона
за хазарта и на подзаконовите актове по неговото прилагане.
На основание чл. 25, ал. 1 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 14 от Закона за хазарта
Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
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І. Допълва списъка на интернет страниците, чрез които се организират
хазартни игри от лица, които не са получили лиценз по Закона за хазарта.
IІ. Определя следните интернет страници, чрез които се организират хазартни
игри от лица, които не са получили лиценз по Закона за хазарта:
1. https://dobet.com/
2. http://ucabet.co/
3. http://www.betdsi.eu/
4. https://www.fairwaycasino.com/
5. http://www.rubyfortune.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 без лиценз, издаден от Държавната
комисия по хазарта, чрез посочените 5 /пет/ интернет страници и чрез техните
поддомейни, които са достъпни и/или активни от територията на Република България.
ІV. Възлага на администрацията на ДКХ да публикува актуализирания списък по
чл. 22, ал. 1, т. 14 от Закона за хазарта на интернет страницата на комисията в
законоустановения срок, както и периодично да докладва за резултатите от текущото
проучване на интернет страници, чрез които се организират хазартни игри от лица,
които не са получили лиценз по Закона за хазарта, с оглед неговото поддържане и
обновяване.
V. На основание чл. 87 от Закона за хазарта решението подлежи на незабавно
изпълнение, независимо дали е обжалвано. Обжалването му не спира изпълнението.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
Раздел втори – Преустановяване на нарушение посредством интернет страници, чрез
които се организират хазартни игри от лица, които не са получили лиценз по Закона за
хазарта /изх. № П-1469/06.11.13 г./
С оглед компетентността си за вземане на решения, с които се определят интернет
страници, чрез които се организират хазартни игри от лица, които не са получи лиценз по
Закона за хазарта (ЗХ), и на решения за преустановяване на нарушенията ДКХ извърши
проверка на интернет страниците и техните поддомейни, включени в „Списък на интернет
страници, чрез които се организират хазартни игри от лица, които не са получили лиценз по
Закона за хазарта”.
В три дневния срок определен в чл. 22, ал. 4 от ЗХ от публикуването на Решение №
1412/28.10.2013 г. на страницата на Държавна комисия по хазарта (ДКХ), достъпът до
интернет страница http://www.betcris.com/ и нейните поддомейни не е преустановен, но не се
допуска осъществяване на регистрация от територията на Република България преди подаване
на искането по чл. 22, ал. 4 от ЗХ до председателя на Софийския районен съд.
На основание чл. 25, ал. 1 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 14 от Закона за хазарта
Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Обновява списъка на интернет страниците и техните поддомейни, чрез които се
организират хазартни игри от лица, които не са получили лиценз по ЗХ, като се
изключва от списъка интернет страница http://www.betcris.com/ поради това, че е
преустановено нарушението и е изпълнена разпоредбата на чл. 22, ал. 4 от ЗХ.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
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Раздел трети – Разглеждане на предложения за окончателно отнемане на издаден
лиценз в изпълнение на § 7, ал. 7 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона
за хазарта:
1. За игри в игрално казино:
1.1.„ЕЛЕНА 2008“ООД, гр. Варна /изх. № П-1548/18.11.2013 г./
Съгласно § 7, ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби (ПЗР) на Закона
хазарта (ЗХ) лицата, получили разрешения по отменения Закон за хазарта (ЗХ), са длъжни да
приведат организацията и дейността си в съответствие с действащия ЗХ в срок от 15
/петнадесет/ месеца от влизането му в сила.
Дружеството „ЕЛЕНА 2008” ООД организира хазартни игри в игрално казино с
адрес: гр. Варна, к.к. „Св. Св. Константин и Елена”, х-л „Св. Елена”, по дадено Разрешение
№ И-475 от 01.04.2011 г.
В срока по § 7, ал. 2 „ЕЛЕНА 2008” ООД не е подало необходимите документи,
които да удостоверят извършването на промени в организацията и дейността му.
Съгласно § 7, ал. 7 от ПЗР на ЗХ Комисията отнема окончателно издадения по
отменения ЗХ лиценз, когато в срока по ал. 2 лицето по ал. 2 не е подало необходимите
документи.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 22, ал. 1, т. 1 от Закона за хазарта във
връзка с § 7, ал. 7 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за хазарта
Държавната комисия по хазарта
Р Е Ш И:
І. Отнема окончателно Разрешение № И-475 от 01.04.2011 г. на „ЕЛЕНА 2008”
ООД със седалище и адрес на управление: гр. Варна, р-н „Приморски”, ж.к. „Чайка”,
бл. 32, вх. Б, ет. 5, ап. 72, ЕИК: 200079786, представлявано заедно и поотделно от
управителите Милен Генов Иванов и Петър Кирилов Шарков, за организиране на
хазартни игри в игрално казино с адрес: гр. Варна, к.к. „Св. Св. Константин и Елена”,
х-л „Св. Елена”.
ІІ. На основание чл. 87 от ЗХ решението подлежи на незабавно изпълнение,
независимо дали е обжалвано. Обжалването не спира изпълнението на решението.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
За лотарийна игра „Бинго“:
„РИО“ООД, гр. Русе /изх. № П-1543/18.11.2013 г./
Съгласно § 7, ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби (ПЗР) на Закона
хазарта (ЗХ) лицата, получили разрешения по отменения Закон за хазарта (ЗХ), са длъжни да
приведат организацията и дейността си в съответствие с действащия ЗХ в срок от 15
/петнадесет/ месеца от влизането му в сила.
Дружеството „РИО” ООД организира числова лотарийна игра „Бинго” в игрална
зала с адрес: гр. Силистра, ул. „Симеон Велики” № 23, по дадено Разрешение № И-700 от
26.05.2010 г.
В срока по § 7, ал. 2 „РИО” ООД не е подало необходимите документи, които да
удостоверят извършването на промени в организацията и дейността му.
Съгласно § 7, ал. 7 от ПЗР на ЗХ Комисията отнема окончателно издадения по
отменения ЗХ лиценз, когато в срока по ал. 2 лицето по ал. 2 не е подало необходимите
документи.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 22, ал. 1, т. 1 от Закона за хазарта във
връзка с § 7, ал. 7 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за хазарта
Държавната комисия по хазарта
2.
2.1.
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Р Е Ш И:
І. Отнема окончателно Разрешение № И-700 от 26.05.2010 г. на „РИО” ООД със
седалище и адрес на управление гр. Русе, ул. „Симеон Велики” № 6, вписано в
търговския регистър с ЕИК: 117101916, управлявано и представлявано от Мариян
Димитров Костов, за организиране на числова лотарийна игра „Бинго” в игрална зала с
адрес: гр. Силистра, ул. „Симеон Велики” № 23.
ІІ. На основание чл. 87 от ЗХ решението подлежи на незабавно изпълнение,
независимо дали е обжалвано. Обжалването не спира изпълнението на решението.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.2.

„БАЛИ“ЕООД, с. Осенец /изх. № П-1539/18.11.2013 г./

Съгласно § 7, ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби (ПЗР) на Закона
хазарта (ЗХ) лицата, получили разрешения по отменения Закон за хазарта (ЗХ), са длъжни да
приведат организацията и дейността си в съответствие с действащия ЗХ в срок от 15
/петнадесет/ месеца от влизането му в сила.
Дружеството „БАЛИ” ЕООД организира числова лотарийна игра „Бинго” в
игрална зала с адрес: гр. Разград, пл. ”Момина чешма”, по издадено Удостоверение № И1954 от 06.11.2012 г.
В срока по § 7, ал. 2 „БАЛИ” ЕООД не е подало необходимите документи, които
да удостоверят извършването на промени в организацията и дейността му.
Съгласно § 7, ал. 7 от ПЗР на ЗХ Комисията отнема окончателно издадения по
отменения ЗХ лиценз, когато в срока по ал. 2 лицето по ал. 2 не е подало необходимите
документи.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 22, ал. 1, т. 1 от Закона за хазарта във
връзка с § 7, ал. 7 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за хазарта
Държавната комисия по хазарта
Р Е Ш И:
І. Отнема окончателно Удостоверение за издаден лиценз № И-1954 от 06.11.2012 г.
на „БАЛИ” ЕООД със седалище и адрес на управление: с. Осенец, община Разград, ул.
„23-ти Септември” № 18, ЕИК: 117101930, представлявано от Атанаска Денева
Първанова – управител, за организиране на числова лотарийна игра „Бинго” в игрална
зала с адрес: гр. Разград, пл. ”Момина чешма”.
ІІ. На основание чл. 87 от ЗХ решението подлежи на незабавно изпълнение,
независимо дали е обжалвано. Обжалването не спира изпълнението на решението.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
3. За игри с игрални автомати:
3.1.„ГАРАНТ 3000“ЕООД, гр. Девня /изх. № П-1551/18.11.2013 г./
Съгласно § 7, ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби (ПЗР) на Закона
хазарта (ЗХ) лицата, получили разрешения по отменения Закон за хазарта (ЗХ), са длъжни да
приведат организацията и дейността си в съответствие с действащия ЗХ в срок от 15
/петнадесет/ месеца от влизането му в сила.
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Дружеството „ГАРАНТ 3000” ЕООД организира хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Провадия, област Варна, ул. „Дунав” № 35, УПИ № VІІ883 в кв. 33., по Разрешение № 878 от 27.05.2009 г.
В срока по § 7, ал. 2 „ГАРАНТ 3000” ЕООД не е подало необходимите документи,
които да удостоверят извършването на промени в организацията и дейността му.
Съгласно § 7, ал. 7 от ПЗР на ЗХ Комисията отнема окончателно издадения по
отменения ЗХ лиценз, когато в срока по ал. 2 лицето по ал. 2 не е подало необходимите
документи.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 22, ал. 1, т. 1 от Закона за хазарта във
връзка с § 7, ал. 7 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за хазарта
Държавната комисия по хазарта
Р Е Ш И:
І. Отнема окончателно Разрешение № 878 от 27.05.2009 г. на „ГАРАНТ 3000”
ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Девня, област Варна, ул. „Украйна“ № 4,
вх. В, ет. 1, ап. 18, ЕИК: 200544465, управлявано и представлявано от Веселин Емилов
Симов – управител, за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална
зала с адрес: гр. Провадия, област Варна, ул. „Дунав” № 35, УПИ № VІІ-883, кв. 33.
ІІ. На основание чл. 87 от ЗХ решението подлежи на незабавно изпълнение,
независимо дали е обжалвано. Обжалването не спира изпълнението на решението.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
3.2.ЕТ„ПАВЛИНА ТЕМЕЛКОВА – АСТЕРИ“, гр.
Гоце Делчев /изх. № П1547/18.11.2013 г./
Съгласно § 7, ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби (ПЗР) на Закона
хазарта (ЗХ) лицата, получили разрешения по отменения Закон за хазарта (ЗХ), са длъжни да
приведат организацията и дейността си в съответствие с действащия ЗХ в срок от 15
/петнадесет/ месеца от влизането му в сила.
ЕТ „ПАВЛИНА ТЕМЕЛКОВА - АСТЕРИ” организира хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Гоце Делчев, ул. „Панаирски ливади” № 26, по
Разрешение № 2402 от 09.12.2009 г.
В срока по § 7, ал. 2 ЕТ „ПАВЛИНА ТЕМЕЛКОВА - АСТЕРИ” не е подало
необходимите документи, които да удостоверят извършването на промени в организацията и
дейността му.
Съгласно § 7, ал. 7 от ПЗР на ЗХ Комисията отнема окончателно издадения по
отменения ЗХ лиценз, когато в срока по ал. 2 лицето по ал. 2 не е подало необходимите
документи.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 22, ал. 1, т. 1 от Закона за хазарта във
връзка с § 7, ал. 7 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за хазарта
Държавната комисия по хазарта
Р Е Ш И:
І. Отнема окончателно Разрешение № 2402 от 09.12.2009 г. на ЕТ „ПАВЛИНА
ТЕМЕЛКОВА - АСТЕРИ със седалище и адрес на управление: гр. Гоце Делчев, ул.
„Гоце Делчев” № 46, ЕИК: 200128621, представляван от Павлина Темелкова Темелкова
/физическо лице - тълговец/, за организиране на хазартни игри с игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Гоце Делчев, ул. „Панаирски ливади” № 26.
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ІІ. На основание чл. 87 от ЗХ решението подлежи на незабавно изпълнение,
независимо дали е обжалвано. Обжалването не спира изпълнението на решението.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
3.3.„ФАЛКОН ТЕХНОЛОДЖИ“ЕООД, гр. Варна /изх. № П-1541/18.11.2013 г./
Съгласно § 7, ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби (ПЗР) на Закона
хазарта (ЗХ) лицата, получили разрешения по отменения Закон за хазарта (ЗХ), са длъжни да
приведат организацията и дейността си в съответствие с действащия ЗХ в срок от 15
/петнадесет/ месеца от влизането му в сила.
Дружеството „ФАЛКОН ТЕХНОЛОДЖИ” ЕООД организира хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Варна, ул. „Солун” № 2, х-л „Охрид”, по
Разрешение № И-2071 от 03.01.2012 г.
В срока по § 7, ал. 2 „ФАЛКОН ТЕХНОЛОДЖИ” ЕООД не е подало
необходимите документи, които да удостоверят извършването на промени в организацията и
дейността му.
Съгласно § 7, ал. 7 от ПЗР на ЗХ Комисията отнема окончателно издадения по
отменения ЗХ лиценз, когато в срока по ал. 2 лицето по ал. 2 не е подало необходимите
документи.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 22, ал. 1, т. 1 от Закона за хазарта във
връзка с § 7, ал. 7 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за хазарта
Държавната комисия по хазарта
Р Е Ш И:
І. Отнема окончателно Разрешение № И-2071 от 03.01.2012 г. на „ФАЛКОН
ТЕХНОЛОДЖИ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Никола
Кънев” № 9, ЕИК: 200445301, представлявано от Маргарита Георгиева Узунова управител, за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Варна, ул. „Солун” № 2, х-л „Охрид”.
ІІ. На основание чл. 87 от ЗХ решението подлежи на незабавно изпълнение,
независимо дали е обжалвано. Обжалването не спира изпълнението на решението.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
3.4.„ЕЛ ЕС ГРУП БЕРКОВИЦА“ЕООД, гр. София /изх. № П-1549/18.11.2013 г./
Съгласно § 7, ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби (ПЗР) на Закона
хазарта (ЗХ) лицата, получили разрешения по отменения Закон за хазарта (ЗХ), са длъжни да
приведат организацията и дейността си в съответствие с действащия ЗХ в срок от 15
/петнадесет/ месеца от влизането му в сила.
Дружеството „ЕЛ ЕС ГРУП БЕРКОВИЦА” ЕООД организира хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Цар Борис III” № 355, по издадено
Удостоверение И-374/23.05.2013 г.
В срока по § 7, ал. 2 „ЕЛ ЕС ГРУП БЕРКОВИЦА” ЕООД не е подало
необходимите документи, които да удостоверят извършването на промени в организацията и
дейността му.
Съгласно § 7, ал. 7 от ПЗР на ЗХ Комисията отнема окончателно издадения по
отменения ЗХ лиценз, когато в срока по ал. 2 лицето по ал. 2 не е подало необходимите
документи.

Стр. 16
Предвид гореизложеното и на основание чл. 22, ал. 1, т. 1 от Закона за хазарта
във връзка с § 7, ал. 7 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за хазарта
Държавната комисия по хазарта
Р Е Ш И:
І. Отнема окончателно Удостоверение за издаден лиценз № И-374/23.05.2013 г. на
„ЕЛ ЕС ГРУП БЕРКОВИЦА” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София,
район „Витоша”, ул. „Мала кория” № 31, ЕИК: 201726803, представлявано от Галя
Иванова Евтимова – управител, за организиране на хазартни игри с игрални автомати
в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Цар Борис III” № 355.
ІІ. На основание чл. 87 от ЗХ решението подлежи на незабавно изпълнение,
независимо дали е обжалвано. Обжалването не спира изпълнението на решението.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
3.5.„ЕВРО ГЕЙМС ГРУП“ЕООД, гр. София /изх. № П-1550/18.11.2013 г./
Съгласно § 7, ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби (ПЗР) на Закона
хазарта (ЗХ) лицата, получили разрешения по отменения Закон за хазарта (ЗХ), са длъжни да
приведат организацията и дейността си в съответствие с действащия ЗХ в срок от 15
/петнадесет/ месеца от влизането му в сила.
Дружеството „ЕВРО ГЕЙМС ГРУП” ЕООД организира хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Видин, ул. „Владикина” № 23, по Разрешение № И-2157
от 16.12.2010 г.
В срока по § 7, ал. 2 „ЕВРО ГЕЙМС ГРУП” ЕООД не е подало необходимите
документи, които да удостоверят извършването на промени в организацията и дейността му.
Съгласно § 7, ал. 7 от ПЗР на ЗХ Комисията отнема окончателно издадения по
отменения ЗХ лиценз, когато в срока по ал. 2 лицето по ал. 2 не е подало необходимите
документи.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 22, ал. 1, т. 1 от Закона за хазарта във
връзка с § 7, ал. 7 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за хазарта
Държавната комисия по хазарта

Р Е Ш И:
І. Отнема окончателно Разрешение № И-2157 от 16.12.2010 г. на „ЕВРО ГЕЙМС
ГРУП” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Видин, ж.к. „Александър
Стамболийски“, бл. 3, вх. А, ет. 4, ап. 47, ЕИК 200552335, представлявано от Ивайло
Петров Ангелов - управител, за организиране на хазартни игри с игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Видин, ул. „Владикина” № 23.
ІІ. На основание чл. 87 от ЗХ решението подлежи на незабавно изпълнение,
независимо дали е обжалвано. Обжалването не спира изпълнението на решението.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
3.6.„РЕК ТЕЙМ“ООД, гр. София /изх. № П-1545/18.11.2013 г./
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Съгласно § 7, ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби (ПЗР) на Закона
хазарта (ЗХ) лицата, получили разрешения по отменения Закон за хазарта (ЗХ), са длъжни да
приведат организацията и дейността си в съответствие с действащия ЗХ в срок от 15
/петнадесет/ месеца от влизането му в сила.
Дружеството „РЕК ТАЙМ” ООД организира хазартни игри с игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. София, пл. „България” № 1, НДК, подлез, северна част, по
Разрешение № 2172 от 12.11.2009 г.
В срока по § 7, ал. 2 „РЕК ТАЙМ” ООД не е подало необходимите документи,
които да удостоверят извършването на промени в организацията и дейността му.
Съгласно § 7, ал. 7 от ПЗР на ЗХ Комисията отнема окончателно издадения по
отменения ЗХ лиценз, когато в срока по ал. 2 лицето по ал. 2 не е подало необходимите
документи.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 22, ал. 1, т. 1 от Закона за хазарта във
връзка с § 7, ал. 7 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за хазарта
Държавната комисия по хазарта
Р Е Ш И:
І. Отнема окончателно Разрешение № 2172 от 12.11.2009 г. на „РЕК ТАЙМ” ООД
със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. ”Узунджовска”, № 16, ет. 3, ЕИК:
148138720, представлявано от Димитър Николов Чинков – управител, за организиране
на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, пл. ”България”
№ 1, НДК, подлез, северна част.
ІІ. На основание чл. 87 от ЗХ решението подлежи на незабавно изпълнение,
независимо дали е обжалвано. Обжалването не спира изпълнението на решението.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
Раздел четвърти – Утвърждаване на списък с лаборатории в Република България и в
другите държави-членки на Европейския съюз, в другите държави – страни по
Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация
Швейцария, които могат да извършват изпитвания на игрално оборудване и игрален
софтуер на комуникационно оборудване:
1.
“GLI EUROPE B.V.”, Холандия /изх. № П-2805/13.11.2013 г./,/вх. № И2805/06.11.13г./
На основание чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта (ЗХ), Държавната комисия по
хазарта утвърждава списък с лаборатории в Република България и в другите държави –
членки на Европейския съюз, в другите държави – страни по Споразумението за
Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария, които могат да
извършват изпитвания на игрално оборудване и игрален софтуер на комуникационно
оборудване. Реда и начина за включване на лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от
ЗХ се определят в Наредба 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).
На 06.11.2013 г. с вх. № И-2805 е подадено писмено заявление от “GLI Europe
B.V”, за включване в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта (ЗХ) и в съответствие с
чл. 6 от Наредбата за изпитване на игрално оборудване и игрален софтуер на
комуникационно оборудване.
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В изпълнение на задълженията по чл. 7, ал. 1 от Наредбата се разгледа
заявлението и се извърши проучване на приложените към него документи и на
съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и 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 и чл. 7, ал. 2 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,
Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Утвърждава списък с лаборатории в Република България и в другите
държави – членки на Европейския съюз, в другите държави – страни по
Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация
Швейцария, които могат да извършват изпитвания на игрално оборудване и игрален
софтуер на комуникационно оборудванe, в който се включва “GLI Europe B.V”.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
Раздел пети – Разглеждане на заявления за утвърждаване на типове и модификации на
игрално оборудване, които могат да се експлоатират в страната, по приложен списък.
1.„АЛФАСТРИЙТ ТРЕЙД БГ“ЕООД, гр. Самоков /изх. № П-2860/19.11.2013 г./,/вх. №
И-2860/13.11.13г./
На 13.11.2013 г. с вх. № И-2860 е подадено писмено заявление от
„АЛФАСТРИЙТ ТРЕЙД БГ” ЕООД за утвърждаване на типове на игрално оборудване и
модификации по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта (ЗХ), в съответствие с чл. 13 от
Наредбата за реда и начина за включване на лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от
Закона за хазарта, за изискванията за 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 извършена проверка и 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 „АЛФАСТРИЙТ ТРЕЙД БГ” ЕООД със седалище
и адрес на управление: гр. Самоков, ул. „Проф. В. Захариев” № 1, ет. 4, ап. 8, ЕИК:
200355117, представлявано от Радка Данаилова Москова – управител, 1 /един/ брой тип
игрално оборудване, който може да се експлоатира в страната, както следва:
1. ИГРАЛНА МАСА:
№ по
ред

Наименование

ИГРАЛНА МАСА ЗА ИГРА С КАРТИ

1.

Тип

Russian Poker

Протокол от изпитване №

ИМ-103 от 13.11.2013 г.

Стр. 19
Производител / номер на
удостоверение

Abbiati Casino Equipment s.n.c.

Заявител / номер на
удостоверение

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

Производствен (сериен)
номер

ABB 10179

Година на производство

2012

Вид на играта

1. Russian Poker

Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.„АЛФАСТРИЙТ ТРЕЙД БГ“ЕООД, гр. Самоков /изх. № П-2861/19.11.2013 г./,/вх. №
И-2861/13.11.13г./
На 13.11.2013 г. с вх. № И-2861 е подадено писмено заявление от
„АЛФАСТРИЙТ ТРЕЙД БГ” ЕООД за утвърждаване на типове на игрално оборудване и
модификации по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта (ЗХ), в съответствие с чл. 13 от
Наредбата за реда и начина за включване на лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от
Закона за хазарта, за изискванията за 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 извършена проверка и 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 „АЛФАСТРИЙТ ТРЕЙД БГ” ЕООД със
седалище и адрес на управление: гр. Самоков, ул. „Проф. В. Захариев” № 1, ет. 4, ап. 8,
ЕИК: 200355117, представлявано от Радка Данаилова Москова – управител, 1 /един/
брой тип игрално оборудване, който може да се експлоатира в страната, както следва:
1. ИГРАЛНА МАСА:
№ по
ред

Наименование

ИГРАЛНА МАСА ЗА ИГРА С КАРТИ

1.

Тип

Baccarat

Протокол от изпитване №

ИМ-102 от 13.11.2013 г.

Производител / номер на
удостоверение

Abbiati Casino Equipment s.n.c.

Заявител / номер на
удостоверение

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

Стр. 20
Производствен (сериен)
номер

ABB 10178

Година на производство

2012

Вид на играта

1. Baccarat

Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
3.„АЛФАСТРИЙТ ТРЕЙД БГ“ЕООД, гр. Самоков /изх. № П-2862/19.11.2013 г./,/вх. №
И-2862/13.11.13г./
На 13.11.2013 г. с вх. № И-2862 е подадено писмено заявление от
„АЛФАСТРИЙТ ТРЕЙД БГ” ЕООД за утвърждаване на типове на игрално оборудване и
модификации по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта (ЗХ), в съответствие с чл. 13 от
Наредбата за реда и начина за включване на лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от
Закона за хазарта, за изискванията за 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 извършена проверка и 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 „АЛФАСТРИЙТ ТРЕЙД БГ” ЕООД със
седалище и адрес на управление: гр. Самоков, ул. „Проф. В. Захариев” № 1, ет. 4, ап. 8,
ЕИК: 200355117, представлявано от Радка Данаилова Москова – управител, 1 /един/
брой тип игрално оборудване, който може да се експлоатира в страната, както следва:
1. ИГРАЛНИ АВТОМАТИ:
№ по
ред

Наименование

Best of Vol.1

1.

Тип

Sensys EP

Протокол от изпитване №

ИА-2306 от 06.11.2013 г.

Производител / номер на
удостоверение

Spielo International Germany GmbH

Заявител / номер на
удостоверение

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

Производствен (сериен)
номер

3000010688

Година на производство

2013

Стр. 21
Вид на играта

1. Doggie Cash Garden;
2. Doggie Cash Glittering;
3. Brilliant Fruits;
4. Goldify;
5. Gypsy Moon;
6. Mighty Miner;
7. Sphinx Classic;
8. Sphinx Wild;
9. Wizard Gold;
10. Treasures of the Pyramid;
11. Master Roulette – видео-игра на рулетка;

Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
4.„АЛФАСТРИЙТ ТРЕЙД БГ“ЕООД, гр. Самоков /изх. № П-2863/19.11.2013 г./,/вх. №
И-2863/13.11.13г./
На 13.11.2013 г. с вх. № И-2863 е подадено писмено заявление от „АЛФАСТРИЙТ
ТРЕЙД БГ” ЕООД за утвърждаване на типове на игрално оборудване и модификации по чл.
22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта (ЗХ), в съответствие с чл. 13 от Наредбата за реда и начина
за включване на лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта, за
изискванията за 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 извършена проверка и 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 „АЛФАСТРИЙТ ТРЕЙД БГ” ЕООД със
седалище и адрес на управление: гр. Самоков, ул. „Проф. В. Захариев” № 1, ет. 4, ап. 8,
ЕИК: 200355117, представлявано от Радка Данаилова Москова – управител, 1 /един/
брой тип игрално оборудване, който може да се експлоатира в страната, както следва:
1. ИГРАЛНИ АВТОМАТИ:
№ по
ред

Наименование

Enchanted Emerald Deluxe

1.

Тип

Sensys EP

Протокол от изпитване №

ИА-2311 от 11.11.2013 г.

Производител / номер на
удостоверение

Spielo International Germany GmbH

Заявител / номер на
удостоверение

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

Производствен (сериен)
номер

3000009623

Стр. 22
Година на производство
Вид на играта

2013
1. Golden City;
2. Moving Moments;
3. Goldify;
4. Dolphins Moon;
5. Doggie Cash Sports;
6. Doggie Cash Summer Fun;
7. Brilliant Fruits;
8. I Love Fruits;
9. Secrets of Babylon;
10. Mighty Miner Extreme

Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
5.„АЛФАСТРИЙТ ТРЕЙД БГ“ЕООД, гр. Самоков /изх. № П-2864/19.11.2013 г./,/вх. №
И-2864/13.11.13г./
На 13.11.2013 г. с вх. № И-2864 е подадено писмено заявление от „АЛФАСТРИЙТ
ТРЕЙД БГ” ЕООД за утвърждаване на типове на игрално оборудване и модификации по чл.
22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта (ЗХ), в съответствие с чл. 13 от Наредбата за реда и начина
за включване на лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта, за
изискванията за 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 извършена проверка и 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 „АЛФАСТРИЙТ ТРЕЙД БГ” ЕООД със седалище
и адрес на управление: гр. Самоков, ул. „Проф. В. Захариев” № 1, ет. 4, ап. 8, ЕИК:
200355117, представлявано от Радка Данаилова Москова – управител, 1 /един/ брой тип
игрално оборудване, който може да се експлоатира в страната, както следва:
1. ИГРАЛНИ АВТОМАТИ:
№ по
ред

Наименование

Magic Maroon Deluxe

1.

Тип

Sensys EP

Протокол от изпитване №

ИА-2312 от 09.10.2013 г.

Производител / номер на
удостоверение

Spielo International Germany GmbH

Заявител / номер на
удостоверение

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

Стр. 23
Производствен (сериен)
номер

3000003736

Година на производство

2011
1. Big Sity 5’s;
2. Briliant Fruits;
3. Doggie Cash Garden;
4. Doggie Cash Glittering;
5. Goldify;
6. Gypsy Magic Extreme;
7. Poseidon;
8. Sphinx Classic;
9. Sphinx Wild;
10. Treasures of the Pyramid.

Вид на играта

Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
6.„АЛФАСТРИЙТ ТРЕЙД БГ“ЕООД, гр. Самоков /изх. № П-2736/18.11.2013 г./,/вх. №
И-2736/25.10.13г./
На 25.10.2013 г. с вх. № И-2736 е подадено писмено заявление от „АЛФАСТРИЙТ
ТРЕЙД БГ” ЕООД за утвърждаване на типове на игрално оборудване и модификации по чл.
22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта (ЗХ), в съответствие с чл. 13 от Наредбата за реда и начина
за включване на лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта, за
изискванията за 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 извършена проверка и 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 „АЛФАСТРИЙТ ТРЕЙД БГ” ЕООД със седалище
и адрес на управление: гр. Самоков, ул. „Проф. В. Захариев” № 1, ет. 4, ап. 8, ЕИК:
200355117, представлявано от Радка Данаилова Москова – управител, 1 /един/ брой тип
игрално оборудване, който може да се експлоатира в страната, както следва:
1. ИГРАЛНИ АВТОМАТИ:
№ по
ред

Наименование

Organic

1.

Тип

G4

Протокол от изпитване №

ИА-2302 от 09.10.2013 г.
„Electonček” d.d
№ И-2077/18.09.2013 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване

Производител / номер на
удостоверение

Стр. 24
Заявител / номер на
удостоверение

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

Производствен (сериен)
номер

9134128400 Organic Roulette OR;

Година на производство

2013
1. Електронна рулетка Organic Single Zero
Roulette;
2. Видео покер Virtual Black Jack.

Вид на играта

9134128402 Organic Playstation OPS

Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
7.„ГЕЙМПРОМ“ ЕООД, гр. София /изх. № П-2859/18.11.2013 г./,/вх. № И-2859/13.11.13г./
На 13.11.2013 г. с вх. № И-2859 е подадено писмено заявление от
„ГЕЙМПРОМ” ЕООД за утвърждаване на типове на игрално оборудване и модификации по
чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта (ЗХ), в съответствие с чл. 13 от Наредбата за реда и
начина за включване на лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта, за
изискванията за 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 извършена проверка и 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 „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, 1 /един/ брой модификация на игрално оборудване, която
може да се експлоатира в страната, както следва:
1. ИГРАЛНИ АВТОМАТИ:
№ по
ред

Наименование

NEFERTITI

1.

Тип

IGT

Протокол от изпитване №

ИA-1459.1 от 10.10.2013 г.

Производител / номер на
удостоверение

IGT

Заявител / номер на
удостоверение

„ГЕЙМПРОМ” ЕООД
№ И-926/20.06.2011 г. за внос, разпространение и
сервиз на игрално оборудване

Производствен (сериен)

1855729
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номер
Година на производство

2007

Вид на играта

Видео слот с пет рила

Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
8.„ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ“ООД, гр. София /изх. № П-2865/18.11.2013 г./,/вх. №
И-2865/14.11.13г./
На 14.11.2013 г. с вх. № И-2865 е подадено писмено заявление от „ЕВРО ГЕЙМС
ТЕХНОЛОДЖИ” ООД за утвърждаване на типове на игрално оборудване и модификации по
чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта (ЗХ), в съответствие с чл. 13 от Наредбата за реда и
начина за включване на лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта, за
изискванията за 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 извършена проверка и 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 представенитe от „ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ” ООД със
седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Панчарево”, ж.к. местност Враня –
Лозен – Триъгълника, ул. Марица № 4, ЕИК 130947038, представлявано от Владимир
Петров Доков - управител, 2 /два/ броя типове игрално оборудване, които могат да се
експлоатират в страната, както следва:
1. ИГРАЛНИ АВТОМАТИ:
№ по
ред

Наименование

STORK-BINGO 90

1.

Тип

EGT-PS2-2

Протокол от изпитване №

ИА-2304 от 31.10.2013 г.
„ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ” ООД
№ И-2232/31.10.2013 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване
„ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ” ООД
№ И-2232/31.10.2013 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване

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

86840

Година на производство

2013
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Вид на играта
2.

2. EUROPEAN ROULETTE;
3. BING0 90;

Наименование

VEGA-PS-BINGO 90

Тип

EGT-PS1-2

Протокол от изпитване №

ИА-2305 от 05.11.2013 г.
„ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ” ООД
№ И-2232/31.10.2013 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване
„ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ” ООД
№ И-2232/31.10.2013 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване

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

98231

Година на производство

2013
1. EUROPEAN ROULETTE;
2. BING0 90;

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

9.„ДЖИ.ПИ.ЕЛ“ЕООД, гр. София /изх. № П-2821/13.11.2013 г./,/вх. № И-2821/07.11.13г./
На 07.11.2013 г. с вх. № И-2821 е подадено писмено заявление от „ДЖИ.ПИ.ЕЛ”
ЕООД за утвърждаване на типове на игрално оборудване и модификации по чл. 22, ал. 1, т. 8
от Закона за хазарта (ЗХ), в съответствие с чл. 13 от Наредбата за реда и начина за включване
на лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта, за изискванията за
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 извършена проверка и 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 „ДЖИ.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: 121810115, представлявано от Любомир Петров ПетковПашов – управител, 1 /един/ брой тип игрално оборудване, който може да се
експлоатира в страната, както следва:
1. ИГРАЛНИ АВТОМАТИ:
№ по
ред

Наименование

JOPPY
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1.

Тип

Diamond Games Premium VI Gauya Quest

Протокол от изпитване №

ИА-2303 от 17.10.2013 г.
„ДЖИ.ПИ.ЕЛ” ЕООД
№ И-1865/02.08.2013 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване
„ДЖИ.ПИ.ЕЛ” ЕООД
№ И-1865/02.08.2013 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване

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

00JM5647

Година на производство

2013
видеорийл 15 игри:
1. N.Y.Gangsters;
2. MYSTIC JUNGLE;
3. FOREVER HOT;
4. TOPATOO;
5. CAI SHEN;
6. LUCKY WITCH;
7. TUMATOP;
8. ZUMBAZI;
9. HOT CRUISE;
10. BURNING FRUITS;
11. ROYAL JEWELS;
12. MYSTERIOUS INDIA;
13. KING TUT;
14. JACK SAROBOS;
15. OROKORN;

Вид на играта

Допълнителна игра:
Gauya Quest Bonus;
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
Раздел шести – Разглеждане на писмени искания за промени в обстоятелствата, вписани
в Удостоверение за издаден лиценз:
1. За игри с игрални автомати:
1.1.„СКАРАБЕЙ 4“ООД, гр. Бургас /изх. № П-2699/05.11.2013 г./,/вх. № И-2699/21.10.13г./
На 21.10.2013 г. с вх. № И-2699, на основание чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и чл.
37, ал. 1 - 4 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „СКАРАБЕЙ 4” ООД, гр.
Бургас, за промяна в обстоятелствата, вписани в издаден лиценз за организиране на хазартни
игри в игрална зала с адрес: гр. Бургас, ул. „Александър Велики” № 70, ет.-1, обект 11.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 1 и ал. 2 от Закона за хазарта (ЗХ) се
извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във
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връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, чл. 37, ал. 3 от ЗХ председателят предлага на членовете на
Държавната комисия по хазарта да разгледа постъпилото искане и да вземе решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„СКАРАБЕЙ 4” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. „Александър
Велики” № 70, ет.-1, ап. 11, ЕИК: 200771418, представлявано от Диана Стоянова Велева –
Иванова - управител и Станислав Иванов Иванов – управител, заедно и поотделно, за
промени в управлението на дружеството.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.2.„ФОРТУНА – ГЕЙМС“ЕООД, гр. Варна /изх. № П-2704/05.11.2013 г./,/вх. № И2704/21.10.13г./
На 21.10.2013 г. с вх. № И-2704, на основание чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 3 и чл. 37, ал. 1 - 4 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ФОРТУНАГЕЙМС” EООД, гр. Варна, за промени в обстоятелствата, вписани в издаден лиценз за
организиране на хазартни игри в игрална зала с адрес: гр. Варна, ул. „Дубровник” № 4.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 1 и ал. 2 от Закона за хазарта (ЗХ)
се извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във
връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, чл. 37, ал. 3 от ЗХ председателят предлага на членовете на
Държавната комисия по хазарта да разгледа постъпилото искане и да вземе решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ФОРТУНА-ГЕЙМС” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район
„Приморски”, ул. „Батова” № 9А, ЕИК: 202008656, представлявано от Александрина
Стефанова Овчарова - управител, за промяна в управлението на дружеството и промяна на
дружеството от ООД на ЕООД.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.3.„ЧЕРРИ“ООД, гр. Русе /изх. № П-2833/13.11.2013 г./,/вх. № И-2833/11.11.13г./
На 11.11.2013 г. с вх. № И-2833, на основание чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 3 и чл. 37, ал. 1 - 4 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЧЕРРИ” ООД,
гр. Русе, за промяна в обстоятелствата, вписани в издадени лицензи за организиране на
хазартни игри в игрални зали със следните адреси: гр. Русе, ж.к. „Дружба 3”, ул. „Даме
Груев”, жск. „Романтика - Б” и гр. Исперих, област Разград, ул. „Лудогорие” № 46.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 1 и ал. 2 от Закона за хазарта (ЗХ)
се извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
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необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във
връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, чл. 37, ал. 3 от ЗХ председателят предлага на членовете на
Държавната комисия по хазарта да разгледа постъпилото искане и да вземе решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промяна в издадени лицензи на
„ЧЕРРИ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Русе, ул. „Муткурова” № 2, ЕИК:
117651988, представлявано от Цвета Георгиева Дончева – управител, и Георги Минков
Демирев - управител, заедно и поотделно, за промяна в управлението на дружеството.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
Раздел седми – Разглеждане на писмено искане за промени в обстоятелства, вписани в
Търговския регистър:
1. За игри с игрални автомати:
1.1.„ФОРТУНА – ГЕЙМС“ЕООД, гр. Варна /изх. № П-2705/05.11.2013 г./,/вх. № И2705/21.10.13г./
На 21.10.2013 г. с вх. № И-2705, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 3 и чл. 37, ал. 4 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ФОРТУНАГЕЙМС” ЕООД, гр. Варна, за промянa в обстоятелствата, вписани в Търговския регистър.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 1 и ал. 2 от Закона за хазарта (ЗХ)
се извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във
връзка с чл. 37, ал. 4 от ЗХ председателят предлага на членовете на Държавната комисия по
хазарта да разгледа постъпилото искане и да вземе решение, с което:
Да се произнесе по вписаната промяна в Търговския регистър на „ФОРТУНАГЕЙМС” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район „Приморски”, ул.
„Батова” № 9А, ЕИК: 202008656, представлявано от Александрина Стефанова Овчарова управител, по реда на чл. 37, ал. 4 от ЗХ.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
Раздел осми – Разглеждане на писмени искания за прекратяване действието на
удостоверение за издаден лиценз преди изтичане на срока му:
1.
За производство и разпространение:
1.1.„АВАНГАРД ТЕХНОЛОГИИ“АД, гр. София /изх. № П-2843/14.11.2013 г./,/вх. № И2843/11.11.13г./
На 11.11.2013 г. с вх. № И-2843, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 1 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „АВАНГАРД ТЕХНОЛОГИИ” АД,
гр. София, за прекратяване действието на лиценз за производство и разпространение на
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игрални съоръжения за хазартни игри в обект с адрес: гр. София,район „Илинден“, ул.
„Кукуш“ № 7, дадено Разрешение № 2401 от 04.12. 2009 г.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и 2 от Закона за хазарта (ЗХ) се
извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове. Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл.
22, ал. 1, т. 1 и чл. 35, ал. 1, т. 4 от Закона за хазарта председателят предлага на членовете на
ДКХ да разгледат писменото искане и да вземат решение, с което:
Да бъде прекратено действието на Разрешение № 2401 от 04.12.209 г. за
производство и разпространение на игрални съоръжения за хазартни игри в обект с адрес:, гр.
София,район „Илинден“, ул. „Кукуш“ № 7, дадено на „АВАНГАРД ТЕХНОЛОГИИ” АД, със
седалище и адрес на управление: гр. София, район „Триадица“, ул. „Забърде“ № 1,
ЕИК:131278842, представлявано от Елена Стоянова Шатерова – управител и Бисер Ангелов
Божанов – управител, заедно, преди изтичане на срока му.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.2.„ИТАЗ - КОМЕРС“ООД, гр. Русе /изх. № П-2850/14.11.2013 г./,/вх. № И2850/12.11.13г./
На 12.11.2013 г. с вх. № И-2850, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 1 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ИТАЗ КОМЕРС ” ООД, гр. Русе, за
прекратяване действието на лиценз за производство и разпространение на игрални
съоръжения за хазартни игри в обект с адрес: гр. Русе, ул. „Плиска“ № 94, дадено Разрешение
№ 518 от 21.04.2011 г.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и 2 от Закона за хазарта (ЗХ) се
извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове. Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл.
22, ал. 1, т. 1 и чл. 35, ал. 1, т. 4 от Закона за хазарта председателят предлага на членовете на
ДКХ да разгледат писменото искане и да вземат решение, с което:
Да бъде прекратено действието на Разрешение № 518 от 21.04.2011 г. за
производство и разпространение на игрални съоръжения за хазартни игри в обект с адрес:, гр.
Русе, ул. „Плиска“ № 94, дадено на „ИТАЗ - КОМЕРС ” ООД, със седалище и адрес на
управление: гр. Русе, ул. „Г.С.Раковски“ № 9, ет. 4, ЕИК:117027704, представлявано от
Манол Иванов Великов – управител, преди изтичане на срока му.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
Раздел девети – Разглеждане на писмени искания за издаване на лиценз за нов обект:
1. За игри с игрални автомати:
1.1.„ТИЙ ДЖИ“ЕООД, гр. Пловдив /изх. № П-2667/05.11.2013 г./,/вх. № И-2667/17.10.13г./
На 17.10.2013 г. с вх. № И-2667, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ТИЙ ДЖИ” ЕООД, гр.
Пловдив, за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати, за срок
от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ул. „11-ти август“ № 5.
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В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във
връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 от ЗХ, председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат
писменото искане и да вземат решение, с което:
І. Да бъде издаден лиценз на „ТИЙ ДЖИ” ЕООД със седалище и адрес на
управление: гр. Пловдив, район „Централен”, ул. „Иван Вазов” № 96, ЕИК: 115602191,
представлявано от Добромир Георгиев Иванов – управител, за организиране на хазартни игри
с игрални автомати за срок от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ул. „11-ти
август“ № 5.
II. Да бъдат утвърдени представените от „ТИЙ ДЖИ” ЕООД, гр. Пловдив, за
игралната зала:
1. Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала;
2. Задължителни правила за организацията на работата и финансовия контрол
при организиране на хазартни игри с игрални автомати и задължителни образци за
счетоводна отчетност;
3. Задължителни изисквания за игралните зали по отношение на вида на
помещенията или сградата, минималната площ, разпределението на помещенията и
необходимото техническо оборудване за контрол.
4. Задължителни технически изисквания за системите за контрол върху
хазартните игри и игралното оборудване.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.2.„ПИРИН ТУРС 2002“ЕООД, гр. София /изх. № П-2629/12.11.2013 г./,/вх. № И2629/09.10.13г./
На 09.10.2013 г. с вх. № И-2629, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 1 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ПИРИН ТУРС 2002” 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. Карлово, област Пловдив, ул. „Ал.
Стамболийски” № 74.
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 и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във
връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 от ЗХ, председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат
писменото искане и да вземат решение, с което:
І. Да бъде издаден лиценз на „ПИРИН ТУРС 2002” ЕООД, със седалище и адрес
на управление: гр. София, р-н „Младост”, бул. „Цариградско шосе”, 7-ми километър, сградата
на ЗИТ, корпус ІІ, ет. 3, ЕИК: 102817258, представлявано от Мирослав Александров
Младенов – управител, за организиране на хазартни игри с игрални автомати за срок от 5
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/пет/ години в игрална зала с адрес: гр. Карлово, област Пловдив, ул. „Ал. Стамболийски”
№ 74.
II. Да бъдат утвърдени представените от „ПИРИН ТУРС 2002” ЕООД, гр.
София:
1. Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала;
2. Задължителни правила за организацията на работата и финансовия контрол
при организиране на хазартни игри с игрални автомати и задължителни образци за
счетоводна отчетност;
3. Задължителни изисквания за игралните зали по отношение на вида на
помещенията или сградата, минималната площ, разпределението на помещенията и
необходимото техническо оборудване за контрол;
4. Задължителни технически изисквания към системите за контрол върху
хазартните игри и игралното оборудване в игрална зала.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.3.„ЕВРО 2007“ЕООД, гр. Костинброд /изх. № П-2579/12.11.2013 г./,/вх. № И2579/30.09.13г./
На 30.09.2013 г. с вх. № И-2579 в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 1 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ЕВРО 2007” ЕООД, гр.
Костинброд, за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати, за
срок от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес: гр. Костенец, ул. „Боровец” № 2Б.
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 и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във
връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 от ЗХ, председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат
писменото искане и да вземат решение, с което:
І. Да бъде издаден лиценз на „ЕВРО 2007” ЕООД със седалище и адрес на
управление: гр. Костинброд, ул. „Охрид” № 9, ЕИК: 175195896, представлявано от Мирослав
Павлов Гаврилов - управител, за организиране на хазартни игри с игрални автомати за срок
от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес: гр. Костенец, ул. „Боровец” № 2Б.
II. Да бъдат утвърдени представените от „ЕВРО 2007” ЕООД, гр. Костинброд:
1. Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала;
2. Задължителни правила за организацията на работата и финансовия контрол
при организиране на хазартни игри с игрални автомати и задължителни образци за
счетоводна отчетност;
3. Задължителни изисквания за игралните зали по отношение на вида на
помещенията или сградата, минималната площ, разпределението на помещенията и
необходимото техническо оборудване за контрол;
4. Задължителни технически изисквания към системите за контрол върху
хазартните игри и игралното оборудване в игрална зала.
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Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането
са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.4.„КУИНС ТРЕЙД“ООД, гр. София /изх. № П-2753/12.11.2013 г./,/вх. № И2753/29.10.13г./
На 29.10.2013 г. с вх. № И-2753 в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 1 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „КУИНС ТРЕЙД” ООД, гр. София,
за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати, за срок от 5 /пет/
години в игрална зала с адрес: гр. Шумен, пл. „Освобождение” № 12.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във
връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 от ЗХ, председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат
писменото искане и да вземат решение, с което:
І. Да бъде издаден лиценз на „КУИНС ТРЕЙД” ООД със седалище и адрес на
управление: гр. София, р-н „Оборище”, бул. „Янко Сакъзов” № 76, ЕИК: 121407281,
представлявано от Иван Георгиев Главински - управител, за организиране на хазартни игри с
игрални автомати за срок от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес: гр. Шумен, пл.
„Освобождение” № 12.
II. Да бъдат утвърдени представените от „КУИНС ТРЕЙД” ООД, гр. София:
1. Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала;
2. Задължителни правила за организацията на работата и финансовия контрол
при организиране на хазартни игри с игрални автомати и задължителни образци за
счетоводна отчетност;
3. Задължителни изисквания за игралните зали по отношение на вида на
помещенията или сградата, минималната площ, разпределението на помещенията и
необходимото техническо оборудване за контрол;
4. Задължителни технически изисквания към системите за контрол върху
хазартните игри и игралното оборудване в игрална зала.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.5.„КАЗИНО ЛАРЖ“ЕООД, гр. Самоков /изх. № П-2735/14.11.2013 г./,/вх. № И2735/25.10.13г./
На 25.10.2013 г. с вх. № И-2735, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 1 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „КАЗИНО ЛАРЖ” ЕООД, гр.
Самоков, за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати, за срок
от 10 /десет/ години в игрална зала с адрес: гр. Бургас, к-с „Лазур”, бл. 160, първи сутерен и
партер.
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В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във
връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 от ЗХ, председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат
писменото искане и да вземат решение, с което:
І. Да бъде издаден лиценз на „КАЗИНО ЛАРЖ” ЕООД, със седалище и адрес на
управление: гр. Самоков, Софийска област, ул. „Проф. Васил Захариев” № 1, ЕИК:
202480016, представлявано заедно и поотделно от Радка Данаилова Москова и Даниел
Кирилов Москов - управители, за организиране на хазартни игри с игрални автомати за срок
от 10 /десет/ години в игрална зала с адрес: гр. Бургас, к-с „Лазур”, бл. 160, първи сутерен и
партер.
II. Да бъдат утвърдени представените от „КАЗИНО ЛАРЖ” ЕООД, гр. Самоков,
за игралната зала:
1. Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала;
2. Задължителни правила за организацията на работата и финансовия контрол
при организиране на хазартни игри с игрални автомати и задължителни образци за
счетоводна отчетност;
3. Задължителни изисквания за игралните зали по отношение на вида на
помещенията или сградата, минималната площ, разпределението на помещенията и
необходимото техническо оборудване за контрол.
4. Задължителни технически изисквания за системите за контрол върху
хазартните игри и игралното оборудване.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.6.„ИНТЕРГЕЙМ 2009“ООД, гр. Бургас /изх. № П-2729/18.11.2013 г./,/вх. № И2729/23.10.13г./
На 23.10.2013 г. с вх. № И-2729, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 1 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ИНТЕРГЕЙМ 2009” ООД, гр.
Бургас, за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати, за срок
от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес: гр. Банско, област Благоевград, ул. „Стражите” № 2.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във
връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 от ЗХ, председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат
писменото искане и да вземат решение, с което:
І. Да бъде издаден лиценз на „„ИНТЕРГЕЙМ 2009” ООД, със седалище и адрес
на управление: гр. Бургас, ж.к. „Изгрев”, бл. 67, вх. 3, ет. 6, ап. 11, ЕИК: 200538524,
представлявано от Десислава Емилова Оцетова – управител, за организиране на хазартни
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игри с игрални автомати за срок от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес: гр. Банско, област
Благоевград, ул. „Стражите” № 2.
II. Да бъдат утвърдени представените от „ИНТЕРГЕЙМ 2009” ООД, гр. Бургас,
за игралната зала:
1. Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала;
2. Задължителни правила за организацията на работата и финансовия контрол
при организиране на хазартни игри с игрални автомати и задължителни образци за
счетоводна отчетност;
3. Задължителни изисквания за игралните зали по отношение на вида на
помещенията или сградата, минималната площ, разпределението на помещенията и
необходимото техническо оборудване за контрол.
4. Задължителни технически изисквания за системите за контрол върху
хазартните игри и игралното оборудване.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.7.„ДЖОКЕР КЛУБ“ЕООД, гр. Русе /изх. № П-2759/18.11.2013 г./,/вх. № И2759/31.10.13г./
На 31.10.2013 г. с вх. № И-2759 в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 1 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ДЖОКЕР КЛУБ” ЕООД, гр. Русе,
за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати, за срок от 5 /пет/
години в игрална зала с адрес: гр. Омуртаг, обл. Търговище, ул. „Неофит Рилски” № 10.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във
връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 от ЗХ, председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат
писменото искане и да вземат решение, с което:
І. Да бъде издаден лиценз на „ДЖОКЕР КЛУБ” ЕООД със седалище и адрес на
управление: гр. Русе, кв. „Родина“, ул. „Сакар планина” № 2, бл. „Верила“, вх. В, ет. 5, ЕИК:
117518589, представлявано от Деян Великов Делийски - управител, за организиране на
хазартни игри с игрални автомати за срок от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес: гр.
Омуртаг, обл. Търговище, ул. „Неофит Рилски” № 10.
II. Да бъдат утвърдени представените от „ДЖОКЕР КЛУБ” ЕООД, гр. Русе:
1. Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала;
2. Задължителни правила за организацията на работата и финансовия контрол
при организиране на хазартни игри с игрални автомати и задължителни образци за
счетоводна отчетност;
3. Задължителни изисквания за игралните зали по отношение на вида на
помещенията или сградата, минималната площ, разпределението на помещенията и
необходимото техническо оборудване за контрол;
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4. Задължителни технически изисквания към системите за контрол върху
хазартните игри и игралното оборудване в игрална зала.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.8.„ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ“ООД, гр. Мъглиж /изх. № П-2747/18.11.2013 г./,/вх. № И2747/28.10.13г./
На 28.10.2013 г. с вх. № И-2747, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ” ООД,
гр. Мъглиж, за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати, за
срок от 10 /десет/ години в игрална зала с адрес: гр. Сопот, обл. Пловдив, ул. „Иван Вазов”, №
13.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във
връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 от ЗХ, председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат
писменото искане и да вземат решение, с което:
І. Да бъде издаден лиценз на „ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ” ООД със седалище и адрес
на управление: гр. Мъглиж, област Стара Загора, ул. „Иван Вазов” № 33, ЕИК: 123698095,
представлявано от Иван Тенев Тенчев - управител, за организиране на хазартни игри с
игрални автомати за срок от 10 /десет/ години в игрална зала с адрес: гр. Сопот, обл. Пловдив,
ул. „Иван Вазов”, № 13.
II. Да бъдат утвърдени представените от „ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ” ООД, гр.
Мъглиж, за игралната зала:
1. Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала;
2. Задължителни правила за организацията на работата и финансовия контрол
при организиране на хазартни игри с игрални автомати и задължителни образци за
счетоводна отчетност;
3. Задължителни изисквания за игралните зали по отношение на вида на
помещенията или сградата, минималната площ, разпределението на помещенията и
необходимото техническо оборудване за контрол.
4. Задължителни технически изисквания за системите за контрол върху
хазартните игри и игралното оборудване.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
Раздел десети – Разглеждане на писмено искане за продължаване срока на действие на
издаден лиценз по чл. 36, ал. 1 от Закона за хазарта:
1. За игри с игрални автомати:
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1.1.„КЕШ ИНВЕСТ ГРУП“ООД, гр. Димитровград /изх. № П-2637/05.11.2013 г./,/вх. №
И-2637/11.10.13г./
На 11.10.2013 г. с вх. № И-2637, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КЕШ ИНВЕСТ ГРУП” ООД,
гр. Димитровград, на основание чл. 36, ал. 1 от ЗХ, за продължаване срока на лиценз за
организиране на хазартни игри с игрални автомати с 5 /пет/ години в игрална зала с адрес: гр.
Тополовград, пл. „Освобождение” № 2.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във
връзка с чл. 36, ал. 1 от ЗХ, председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат
писменото искане и да вземат решение, с което:
Да бъде продължен срокът на действие на издадения лиценз с 5 /пет/ години на
„КЕШ ИНВЕСТ ГРУП” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Димитровград, ул.
„Казинцбарцика” № 2-А, ет. 1, ап. 1, ЕИК: 200379094, представлявано от Веселин Кирилов
Сивинов – управител и Диан Ганчев Николов – управител, заедно и поотделно, за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Тополовград,
пл. „Освобождение” № 2.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
Раздел единадесети – Разглеждане на подадени документи от организатори на хазартни
игри в изпълнение на § 7, ал. 2 и ал. 3 от Преходните и заключителни разпоредби на
Закона за хазарта:
1. Докладна записка изх. № 1540/18.11.2013 г. във връзка с подадени заявления с
приложени документи:
В съответствие с § 7, ал. 2 и ал. 3 от преходни и заключителни разпоредби на
Закона за хазарта (ПЗР на ЗХ) са подадени следните заявления с приложени документи към
тях:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

С вх. № 2027 от „УИН БЕТ” ООД, гр. Бургас.
С вх. № 2086 от „ФОРС” ООД, гр. Варна.
С вх. № 2260 от „РАДКА МОСКОВА” ООД, гр. Самоков.
С вх. № 2261 от „РАДКА МОСКОВА” ООД, гр. Самоков.
С вх. № 2264 от „ЧЕРРИ” ООД, гр. Русе.
С вх. № 2265 от „СИТИ КАЗИНО ГРУП” ООД, гр. София.
С вх. № 2311 от „СИТИ КАЗИНО ГРУП” ООД, гр. София.
С вх. № 2343 от „Д и Д” ООД, гр. Враца.
С вх. № 2385 от „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД, гр. Варна.
С вх. № 2482 от „СИЛА - 2” ООД, гр. Пловдив.
С вх. № 2493 от „РАДКА МОСКОВА” ООД, гр. Самоков.
С вх. № 2537 от „ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО” АД, гр. София.
С вх. № 2607 от СД „ПАНО И САНИ – АВРАМОВИ И СИЕ”, гр. Горна Оряховица.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
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С вх. № 2608 от СД „ПАНО И САНИ – АВРАМОВИ И СИЕ”, гр. Горна Оряховица.
С вх. № 2719 от „КЕШ ИНВЕСТ ГРУП” ООД, гр. Димитровград.
С вх. № 2741 от „Е.Г.-СОФИЯ ВМ” ЕООД, гр. София.
С вх. № 2742 от “НАБА ЙИСТГРУП” ООД, гр. Варна.
С вх. № 2754 от „ИЗПАУ - 2008” ЕООД, гр. Любимец.
С вх. № 2755 от „ИЗПАУ - Х” ЕООД, гр. Любимец.
С вх. № 2765 от ЕТ „ТОМИ-Н-ТОМА ГЪНЕВ”, гр. Бургас.
С вх. № 2766 от “КАЗИНО ГЕЙМ МОНТЕСИТО” ООД, гр. Бургас.
С вх. № 2769 от „ВАЛМАР – ВАЛЕНТИН ВАНГЕЛОВ” ЕООД, гр. Раднево.
С вх. № 2772 от „КИБЕЛА ГЕЙМС” ЕООД, гр. Ямбол.
С вх. № 2775 от ЕТ “СИЛВИ СЕРБЕЗОВ - МЕРКУРИЙ 6000”, гр. Русе.
С вх. № 2776 от ЕТ “СИЛВИ СЕРБЕЗОВ - МЕРКУРИЙ 6000”, гр. Русе.

При разглеждането им се установи, че са представени необходимите документи,
изискуеми съгласно § 7, ал. 3 от ПЗР на ЗХ и Наредбата за документите, необходими за
издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за извършване на
промени в тях.
Предвид гореизложеното и на основание § 7, ал. 4 от ПЗР на ЗХ, Държавната
комисия по хазарта
РЕШИ:
Приема, че са привели организацията и дейността си в съответствие със
Закона за хазарта следните организаторите за посочените игрални зали и игрално
казино:
1. „УИН БЕТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Младост”, ул. „Михаил Тенев” № 6, ет. 2, ЕИК: 131527592, представлявано от Христо
Георгиев Вулев – управител, за игрална зала с адрес: гр. Бургас, ул. „Хан Крум” № 5, хл „Бургас”.
2. „ФОРС” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Варна, р-н
„Приморски”, ул. „Подвис” № 27, вх. Б, ет. 5, ап. 46, ЕИК: 103869699, представлявано от
Радослав Анастасов Савов – управител и Станислав Георгиев Гочев – управител, заедно
и поотделно, за игрална зала с адрес: гр. Варна, ул. „Доктор Пискюлиев” № 21.
3. „РАДКА МОСКОВА” ООД със седалище и адрес на управление: гр.
Самоков, Софийска област, ул. „Проф. Васил Захариев” № 1, ЕИК: 832080578,
представлявано от Радка Данаилова Москова – управител и Любомир Петров Петков управител, заедно и поотделно, за игрална зала с адрес: гр. Ямбол, ул. „Раковски” № 16.
4. „РАДКА МОСКОВА” ООД със седалище и адрес на управление: гр.
Самоков, Софийска област, ул. „Проф. Васил Захариев” № 1, ЕИК: 832080578,
представлявано от Радка Данаилова Москова – управител и Любомир Петров Петков управител, заедно и поотделно, за игрална зала с адрес: гр. Стралджа, област Ямбол, ул.
„П. К. Яворов” № 26А.
5. „ЧЕРРИ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Русе, ул.
„Муткурова” № 2, ЕИК: 117651988, представлявано от Цвета Георгиева Демирева управител, за игрална зала с адрес: гр. Исперих, област Разград, ул. „Лудогорие” № 46.
6. „СИТИ КАЗИНО ГРУП” ООД със седалище и адрес на управление: гр.
София, район „Лозенец”, ул. „Златовръх” № 37, ЕИК: 200279388, представлявано от
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Митко Цветанов Тодоров – управител, за игрална зала с адрес: гр. София, ж.к
„Люлин”, бул. „Панчо Владигеров” № 44.
7. „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 игрално казино с адрес: гр. Пловдив, ул.
„Княз Александър І” № 42, казино „EFBET”.
8. „Д и Д” ООД със седалище и адрес на управление гр. Враца, ж.к.
„Дъбника”, супер № 25, ЕИК: 106032597, представлявано от Цветан Стоянов Гьонов управител, за игрална зала с адрес: гр. Мездра, област Враца, ул. „Христо Ботев” № 43,
жилищен блок „Химик-2” – партер.
9. „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр.
Варна, р-н „Приморски”, ул. „Явор”, бл. 3, вх. В, ет. 3, ап. 34, ЕИК: 103123564,
представлявано от Ангел Иванов Желев - управител, за игрална зала с адрес: гр. Варна,
ул. „27-ми юли” № 22-24.
10. „СИЛА - 2” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, рн “Южен”, ул. „Архимандрит Евлогий” № 22, ЕИК: 115173913, представлявано от
Румен Стоев Христов – управител, и Атанас Иванов Букорещлиев - управител, заедно и
поотделно, за игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ж.к. „Тракия”, ул. „Съединение” №
39А.
11. „РАДКА МОСКОВА” ООД със седалище и адрес на управление: гр.
Самоков, Софийска област, ул. „Проф. Васил Захариев” № 1, ЕИК: 832080578,
представлявано от Радка Данаилова Москова – управител и Любомир Петров Петков управител, заедно и поотделно, за игрална зала с адрес: гр. Момчилград, област
Кърджали, ул. „Александър Стамболийски” № 10, УПИ І, пл.сн. № 493, кв. 31.
12. „ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО” АД със седалище и адрес на
управление: гр. София, район „Илинден”, ул. „Кукуш” № 7, ЕИК: 175192081,
представлявано заедно от Илия Карамфилов Калибрадов и Ангел Андонов Ирибозов, за
игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ул. „Райко Даскалов” № 8.
13. СД „ПАНО И САНИ – АВРАМОВИ И СИЕ” със седалище и адрес на
управление: гр. Горна Оряховица, обл. Велико Търново, ул. „Иван Вазов” № 3, ЕИК:
040238059, представлявано заедно и поотделно от Йордан Филипов Аврамов –
управител, и Димитър Савов Димитров – управител, за игрална зала с адрес: гр. Велико
Търново, ул. “Васил Левски” № 19.
14. СД „ПАНО И САНИ – АВРАМОВИ И СИЕ” със седалище и адрес на
управление: гр. Горна Оряховица, обл. Велико Търново, ул. „Иван Вазов” № 3, ЕИК:
040238059, представлявано заедно и поотделно от Йордан Филипов Аврамов –
управител, и Димитър Савов Димитров – управител, за игрална зала с адрес: гр. Горна
Оряховица, област Велико Търново, ул. „Отец Паисий” № 2.
15. „КЕШ ИНВЕСТ ГРУП” ООД със седалище и адрес на управление: гр.
Димитровград, ул. „Казинцбарцика” № 2-А, ет. 1, ап. 1, ЕИК: 200379094, представлявано
от Веселин Кирилов Сивинов – управител и Диан Ганчев Николов – управител, заедно
и поотделно, за игрална зала с адрес: гр. Елхово, ул. „Александър Стамболийски” № 71.
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16. „Е.Г.-СОФИЯ ВМ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр.
София, район „Оборище”, ул. „Васил Априлов” № 14, ЕИК: 131145233, представлявано
от Благослав Пламенов Благоев– управител, за игрална зала с адрес: гр. София,
бул. „Академик Иван Евстатиев Гешов” № 50.
17. “НАБА ЙИСТГРУП” ООД със седалище и адрес на управление: гр.
Варна, район „Одесос”, ул. “Дебър” № 55, ЕИК: 813214873, представлявано от Недялка
Георгиева Балачева – управител, за игрална зала с адрес: гр. Варна, район „Владислав
Варненчик”, ІІ-ри микрорайон, Търговски комплекс, м. № 5 /стар 59+60+61/.
18. „ИЗПАУ - 2008” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр.
Любимец, област Хасково, ул. „Църковна” № 22, ЕИК: 200123364, представлявано от
Христо Димитров Чорлов – управител, за игрална зала с адрес: с. Йерусалимово,
община Любимец, област Хасково, ПИ № 000473, местност „Кереч Дере”, край АМ
„Марица” - 88+970 ляво.
19. „ИЗПАУ - Х” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр.
Любимец, област Хасково, ул. „Църковна” № 22, ЕИК: 201036765, представлявано от
Христо Димитров Чорлов – управител, за игрална зала с адрес: гр. Любимец, област
Хасково, ул. „Желязко Терпешев” № 1, УПИ ХХІІ-1121 в кв. 72.
20. ЕТ „ТОМИ-Н-ТОМА ГЪНЕВ” със седалище и адрес на управление: гр.
Бургас, ул. “Сливница”, бл. 34, вх. Б, ет. 2, ап. 6, ЕИК: 812069204, представляван от
Тома Стоянов Гънев – управител, за игрална зала с адрес: гр. Бургас, к-с „Славейков”
пред бл. 64.
21. “КАЗИНО ГЕЙМ МОНТЕСИТО” ООД със седалище и адрес на
управление: гр. Бургас, ул. “Сливница” № 37, ет. 1, ЕИК: 201193038, представлявано от
Васил Стефанов Стойков - управител, за игрална зала с адрес: гр. Царево, област
Бургас, ул. “Тракия” № 3.
22. „ВАЛМАР – ВАЛЕНТИН ВАНГЕЛОВ” ЕООД със седалище и адрес на
управление: гр. Раднево, област Стара Загора, бул. „Георги Димитров” № 33, вх. В, ет. 4,
ап. 12, ЕИК: 123624369, представлявано от Валентин Георгиев Вангелов – управител, за
игрална зала с адрес: гр. Раднево, област Стара Загора, бул. „Димитър Благоев” № 7Б.
23. „КИБЕЛА ГЕЙМС” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр.
Ямбол, ул. „Търговска” № 132, ЕИК: 200933806, представлявано от Силвия Николаева
Вергова – управител, за игрална зала с адрес: гр. Ямбол, ул. „Търговска” № 132.
24. 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 игрална зала с адрес: гр.
Русе, ул. ”Шести септември” № 90.
25. 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 игрална зала с адрес: гр.
Русе, бул. „Липник” № 113.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
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2. Докладна записка изх. № 1542/18.11.2013 г. във връзка с подадени заявления с
приложени документи:
В съответствие с § 7, ал. 2 и ал. 3 от преходни и заключителни разпоредби на
Закона за хазарта (ПЗР на ЗХ) са подадени следните заявления с приложени документи към
тях:
1. С вх. № 2863 от „ТОКАМ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД.
2. С вх. № 2860 от „ЗИТ” АД, гр. София.
3. С вх. № 2857 от „РОЯЛ ГЕЙМИНГ” ЕООД, гр. Ловеч.
При разглеждането им се установи, че са представени необходимите документи,
изискуеми съгласно § 7, ал. 3 от ПЗР на ЗХ и Наредбата за документите, необходими за
издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за извършване на
промени в тях.
Предвид гореизложеното и на основание § 7, ал. 4 от ПЗР на ЗХ, Държавната
комисия по хазарта
РЕШИ:
Приема, че са привели организацията и дейността си в съответствие със
Закона за хазарта следните организаторите за посочените игрални зали и за дейността
внос и разпространение на игрални съоръжения за хазартни игри:
1. „ТОКАМ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД със седалище и адрес на управление:
гр. София, ж.к. „Надежда”, бл. 410, вх. В, ап. 59, ЕИК: 130928479, представлявано от
Марийка Димитрова Сотирова – управител, за игрална зала с адрес: гр. Варна, ул.
„Русе” № 3.
2. „РОЯЛ ГЕЙМИНГ” ЕООД със седалище и адрес на управление:
гр. Ловеч, ул. „Търговска” № 12, х-л „Ловеч“, ЕИК: 201675305, представлявано от
Евгени Радославов Димитров – управител, за игрална зала с адрес: гр. Ловеч, ул.
„Търговска” № 12, х-л „Ловеч“.
3. „ЗИТ” АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул.
„Цариградско шосе” – 7-ми километър, II корпус, ет. 4, ЕИК: 000620300, представлявано
от Михаил Василев Чоролеев – изпълнителен директор, за внос и разпространение на
игрални съоръжения за хазартни игри.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
3. Докладна записка изх. № 1544/18.11.2013 г. във връзка с подадени заявления с
приложени документи:
В съответствие с § 7, ал. 2 и ал. 3 от преходни и заключителни разпоредби на
Закона за хазарта (ПЗР на ЗХ) са подадени следните заявления с приложени документи към
тях:
1. С вх. № 2255/23.08.2013 г. от „РАДКА МОСКОВА” ООД, гр. Самоков.
2. С вх. № 2387/02.09.2013 г. от „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД, гр. Варна.
3. С вх. № 2517/13.09.2013 г. от „УЪРЛД ГЕЙМ” ООД, гр. София.
4. С вх. № 2589/18.09.2013 г. от „РАВ КАЗИНО” ЕООД, гр. Радомир.
5. С вх. № 2590/18.09.2013 г. от „ДИКС ГЕЙМИНГ” ЕООД, гр. Tроян.
6. С вх. № 2655/23.09.2013 г. от „КОРА” ЕООД, гр. Хасково.
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7. С вх. № 2711/25.09.2013 г. от „БРАТЯ МАТЕВИ” ЕООД, гр. София.
8. С вх. № 2728/26.09.2013 г. от „КАН-БЕЛС” ЕООД, гр. Нова Загора.
9. С вх. № 2790/27.09.2013 г. от „БРАТЯ МАТЕВИ” ЕООД, гр. София.
10. С вх. № 2804/27.09.2013 г. от „КАЗИНО САЛОН – 02” ЕООД, гр. София.
11. С вх. № 2805/27.09.2013 г. от „САМОКОВ - СПОРТ” ЕООД, к.к. „Боровец”.
12. С вх. № 2829/30.09.2013 г. от „ГРАНД-12” ЕООД, гр. Монтана.
При разглеждането им се установи, че са представени необходимите документи,
изискуеми съгласно § 7, ал. 3 от ПЗР на ЗХ и Наредбата за документите, необходими за
издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за извършване на
промени в тях.
Предвид гореизложеното и на основание § 7, ал. 4 от ПЗР на ЗХ, Държавната
комисия по хазарта
РЕШИ:
Приема, че са привели организацията и дейността си в съответствие със
Закона за хазарта следните организаторите за посочените игрални зали:
1. „РАДКА МОСКОВА” ООД със седалище и адрес на управление: гр.
Самоков, ул. „Проф. Васил Захариев” № 1, ЕИК: 832080578, представлявано от Радка
Данаилова Москова – управител и Любомир Петров Петков - управител, заедно и
поотделно, за игрална зала с адрес: гр. Бургас, ж.к. „Меден Рудник”, блок № 295, УПИ
ХХ-8, кв. 142.
2. „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр.
Варна, р-н „Приморски”, ул. „Явор”, бл. 3, вх. В, ет. 3, ап. 34, ЕИК: 103123564,
представлявано от Ангел Иванов Желев - управител, за игрална зала с адрес: с. Старо
Оряхово, община Долни чифлик, област Варна, ул. „Иван Вазов” № 1.
3. „УЪРЛД ГЕЙМ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София,
район „Младост”, ул. „Михаил Тенев” № 6, ет. 2, ЕИК: 106598299, представлявано от
Илиян Красимиров Каменов – управител, за игрална зала с адрес: гр. Кърджали, бул.
„България” № 64.
4. „РАВ КАЗИНО” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр.
Радомир, ж.к „Гърляница”, бл. 47, ет. 2, ап. 6, ЕИК: 201574345, представлявано от
Албена Георгиева Харалампиева – управител, за игрална зала с адрес: гр. Радомир, ж.к.
„Гърляница” № 39.
5. „ДИКС ГЕЙМИНГ” ЕООД със седалище и адрес на управление:
гр. Троян, обл. Ловеч, ул. „Христо Ботев” № 184, ЕИК: 200821967, представлявано от
Дочко Петков Дочев - управител, за игрална зала с адрес: гр. Tроян, обл. Ловеч, ул.
„Васил Левски” № 64.
6. „КОРА” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Хасково, ул.
„Патриарх Евтимий”, бл. 1, ЕИК: 836034820, представлявано от Веселин Кирилов
Сивинов - управител, за игрална зала с адрес: гр. Хасково, ул. „Варна” № 12.
7. „БРАТЯ МАТЕВИ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр.
София, район „Триадица”, бул. „Витоша” № 133, ЕИК: 130369794, представлявано от
Матей Яворов Матев – управител, за игрална зала с адрес: гр. София, район „Лозенец”,
бул. „Арсеналски” № 15.
8. „КАН-БЕЛС” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Нова
Загора, ул. „Цар Освободител” № 27, ЕИК: 119603401, представлявано от Коста
Алексиев Николов - управител, за производство и разпространение на игрални
съоръжения за хазартни игри в обект с адрес: гр. Нова Загора, парцел № 19 от бившето
ТКЗС – хале № 2.
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9. „БРАТЯ МАТЕВИ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр.
София, район „Триадица”, бул. „Витоша” № 133, ЕИК: 130369794, представлявано от
Матей Яворов Матев – управител, за игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Витоша” №
133.
10. „КАЗИНО САЛОН – 02” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр.
София, район „Оборище”, бул. „Мадрид”, № 2А, ЕИК: 201299237, представлявано от
Георги Петков Карагьозов – управител, за игрална зала с адрес: гр. Ардино, област
Кърджали, ул. „Родопи” № 1, КОМПЛЕКС „АРДОН”.
11. „САМОКОВ - СПОРТ” ЕООД със седалище и адрес на управление: к.к.
Боровец, общ. Самоков, х-л „Самоков”, ЕИК: 130238713, представлявано от Светлана
Добрева Атанасова – управител, за игрална зала с адрес: к.к. „Боровец”, общ. Самоков,
х-л „Самоков”.
12. „ГРАНД-12” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Монтана,
ул. Райна Княгиня № 4, ет. 2, ап. 6, ЕИК: 201973127, представлявано от Недко Георгиев
Иванов - управител, за игрална зала с адрес: гр. Монтана, ул. „Любен Каравелов” № 11.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
4. Докладна записка изх. № 1546/18.11.2013 г. във връзка с подадени заявления с
приложени документи:
В съответствие с § 7, ал. 2 и ал. 3 от преходни и заключителни разпоредби на
Закона за хазарта (ПЗР на ЗХ) са подадени следните заявления с приложени документи към
тях:
1. С вх. № 2524/13.09.2013 г от „НАЦИОНАЛ ГРУП“ ООД гр. София.
2. С вх. № 2568/17.09.2013 г. от „КОРА“ ЕООД гр. Хасково.
3.С вх. № 2569/1709.2013 г. от „ЗИТА ПАРТНЕРС“ ЕООД, гр. Бургас.
4.С вх. № 2570/17.09.2013 г. от „АРИСТОКРАТ ГЕЙМС 2000“ ООД, гр. София.
5.С вх. № 2593/18.09.2013 г. от „ПАСК ЕЛЕКТРОНИК“ ЕООД, гр. Пловдив.
6.С вх. № 2625/19.09.2013г. ЕТ „ДОСИКО-ДИМИТЪР ИВАНОВ“-гр. Варна.
7. С вх. № 2627/19.09.2013 г. „СТАР ГЕЙМС“ ООД, гр. Варна.
8. С вх. № 2684/24.09.2013 г. ЕТ „БАИ - МИЛЕН ТОТЕВ“, гр.Бургас.
9. С вх. № 2684/24.09.2013 г. ЕТ „БАИ - МИЛЕН ТОТЕВ“, гр.Бургас.
10. С вх. № 2709/25.09.2013 „КАЗИНО РОЯЛ“ гр. Петрич.
11. С вх. № 2722/25.09.2013 г. ,“ЕМБО“ ЕООД гр. Своге.
12. С вх. № 2729/26.09.2013г, „МЕРИКАН 2000“ ЕООД, гр. Русе.
13. С вх. № 2730/26.09.2013г, „МЕРИКАН 2000“ ЕООД, гр. Русе.
14. С вх. № 2731/26.09.2013г, „МЕРИКАН 2000“ ЕООД, гр. Русе.
15 С вх. № 2732/26.09.2013г, „МЕРИКАН 2000“ ЕООД, гр. Русе.
16 С вх. № 2733/26.09.2013г, „МЕРИКАН 2000“ ЕООД, гр. Русе.
17 С вх. № 2734/26.09.2013г, „МЕРИКАН 2000“ ЕООД, гр. Русе.
18. С вх. № 2785/21.10.2013 г. „ФИЛИ“ ООД, гр. Плевен.
19.С вх. № 2787/27.09.2013 г. „ДЖОНС ЕНТЪРТЕЙМЕНТ“ ООД, гр. София.
20. С вх. 2788/27.09.2013 г. „АДМИРАЛ ГРУП“ ЕООД, гр. София.
21. С вх. № 2793/27.09.2013 г.“ЧЕРРИ“ ООД, гр. Русе.
22. С вх. № 2791/27.09.2013 г „КЕПРИКОРН 555“ ЕООД, гр. Аксаково.
23. С вх. № 2794/27.09.2013 г. ЕТ „ГЕОРГИ ДЕМИРЕВ КОНТИ“, гр. Русе.
24. С вх. № 2795/27.09.2013 г. „КОНТИ“ ЕООД, гр. Русе.
25. С вх. № 2837/30.09.2013 г. ЕТ „ПОЛИНА ЯНАКИЕВА – ДАРИ“, гр. Петрич.
26. С вх. № 2838/30.09.2013 г. „ЕВРОПЕТРОЛ“ ЕООД, гр. Бургас.
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27.С вх. № 2839/30.09.2013 г. „ЖЕЛЕВ ГЕЙМС“ ЕООД, гр. Варна.
28. С вх.№ 2840/30.09.2013 г. „ВЪЛЕВИ“ ООД гр. Чирпан.
29. С вх.№ 2841/30.09.2013 г. „ВЪЛЕВИ“ ООД гр. Чирпан.
При разглеждането им се установи, че са представени необходимите документи,
изискуеми съгласно § 7, ал. 3 от ПЗР на ЗХ и Наредбата за документите, необходими за
издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за извършване на
промени в тях.
Предвид гореизложеното и на основание § 7, ал. 4 от ПЗР на ЗХ, Държавната
комисия по хазарта
РЕШИ:
Приема, че са привели организацията и дейността си в съответствие със
Закона за хазарта следните организаторите за посочените игрални зали и за дейността
производство и разпространение на игрални съоръжения за хазартни игри:
1. „НАЦИОНАЛ ГРУП“ ООД със седалище и адрес на управление гр.
София, район „Младост“, ул. „Михаил Тенев“ № 6, ет. 2, ЕИК 816114846,
представлявано от Данаил Христов Илиев- управител, за игрална зала с адрес: гр.
Пловдив, ул. „Иван Вазов“ №98.
2. „Кора“ ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Хасково, ул.
„Патриарх Евтимий“ бл.1, ЕИК 836034820, представлявано от Веселин Кирилов
Сивинов – управител, за игрална зала с адрес: гр. Димитровград, ул. „Цар Борис І“ № 8.
3. „ЗИТА ПАРТНЕРС“ ЕООД със седалище и адрес на управление: гр.
Бургас, ж.к. „Банево“, ул. „Свобода“ № 12, ЕИК 147137327, представлявано от Недка
Димова Костадинова – управител, за игрална зала с адрес: гр. Созопол, област Бургас,
ул. „Яни Попов“ №5, хотел Вила Лист.
4. „АРИСТОКРАТ ГЕЙМС 2000“ ООД със седалище и адрес на управление
гр. София, ж.к. „Дружба“, бл. 77, вх. Г, ет. 1, ап. 70, ЕИК 131558673, представлявано от
Пламен Петров Петков – управител и Петър Георгиев Лашов – управител, заедно
и поотделно, за игрална зала с адрес: гр. Септември, ул. „Любен Каравелов“ № 13.
5. „ПАСК ЕЛЕКТРОНИК“ ЕООД със седалище и адрес на управление: гр.
Пловдив, район „Централен“, ул. „Княз Александър І“ № 42, офис 20, ЕИК 115514720,
представлявано от Иван Томов Незамов – управител, за игрална зала с адрес: с. Мало
Конаре, община Пазарджик, ул. „Седма“ № 63 А.
6. ЕТ „ДОСИКО-ДИМИТЪР ИВАНОВ“-със седалище и адрес на
управление: гр. Варна, ул. „Струма“ № 6, ет. 1, ап. 4. ЕИК 103009938, представляван от
Димитър Славчев Иванов /физическо лице – търговец/, за игрална зала с адрес: гр.
Исперих, област Разград, ул. „Лудогорие“ №17.
7. „СТАР ГЕЙМС“ ООД, гр. Варна, район „Одесос“, бул. „Съборни“ № 36,
ЕИК 148043709, представлявано от Никола Стоянов Николов – управител и от Виктор
Тодоров Владов – управител, заедно и поотделно, за игрална зала с адрес: гр. Варна,
район „Одесос“, бул. „Съборни“ № 36.
8. ЕТ „БАИ - МИЛЕН ТОТЕВ“, гр. Бургас, ж.к. „Славейков“, бл. 13, вх. 4,
ет. 7, ап. 19, ЕИК 102082513,представляван от Милен Генов Тотев –/физическо лице –
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търговец/, за игрална зала с адрес: гр. Бургас, ж.к. „Славейков“, кв. 36, между бл. 21 и
бл. 65.
9. ЕТ „БАИ - МИЛЕН ТОТЕВ“, гр. Бургас, ж.к. „Славейков“, бл. 13, вх. 4,
ет. 7, ап. 19, ЕИК 102082513,представляван от Милен Генов Тотев –/физическо лице –
търговец/, за игрална зала с адрес: гр. Бургас, ж.к. „Изгрев“, РУМ „Велека“ № 129.
10. „КАЗИНО РОЯЛ“ гр. Петрич, ул. „Цар Борис ІІІ“ № 21, ЕИК
201890044, представлявано от Искра Крумова Божинова – управител, за игрална зала с
адрес: гр. Петрич, ул. „Цар Борис ІІІ“ № 21, хотел „България“.
11.“ЕМБО“ ЕООД, гр. Своге, област София, ул. „Христо Смирненски“ № 3,
ЕИК 130504352, представлявано от Боян Рангелов Боянов – управител, за игрална зала
с адрес: гр. Своге, област София , ул.“Александър Стамболийски“ № 3.
12.“МЕРИКАН 2000“, гр. Русе, ул. „Раковска“ № 9, ет. 4, ЕИК 117111278,
представлявано от Мария Стефкова Иванова – управител, за игрална зала с адрес: гр.
Русе, ул.“Николаевска“ № 101.
13.“МЕРИКАН 2000“, гр. Русе, ул. „Раковска“ № 9, ет. 4, ЕИК 117111278,
представлявано от Мария Стефкова Иванова – управител, за игрална зала с адрес:
бул.“Цар Освободител“ № 63.
14.“МЕРИКАН 2000“, гр. Русе, ул. „Раковска“ № 9, ет. 4, ЕИК 117111278,
представлявано от Мария Стефкова Иванова – управител, за игрална зала с адрес гр.
Ветово, област Русе, ул. „Велико Търново“ № 15.
15.“МЕРИКАН 2000“, гр. Русе, ул. „Раковска“ № 9, ет. 4, ЕИК 117111278,
представлявано от Мария Стефкова Иванова – управител, за игрална зала с адрес: гр.
Бяла, област Русе, пл. „Екзарх Йосиф“ № 1.
16.“МЕРИКАН 2000“, гр. Русе, ул. „Раковска“ № 9, ет. 4, ЕИК 117111278,
представлявано от Мария Стефкова Иванова – управител, за игрална зала с адрес: гр.
Борово, област Русе, ул. „Патриарх Евтимий“ № 2.
17.“МЕРИКАН 2000“, гр. Русе, ул. „Раковска“ № 9, ет. 4, ЕИК 117111278,
представлявано от Мария Стефкова Иванова – управител, за игрална зала с адрес:гр.
Русе, ул. „Неофит Рилски“ № 28.
18. „ФИЛИ“ ООД, гр. Плевен, ул. „Дойран“ № 164, ап. 6, ЕИК 114045177,
представлявано от Цветан Валериев Филчев – управител, за игрална зала с адрес: гр.
Монтана, ул. „Пейо Яворов“ № 3, хотел Огоста.
19. „ДЖОНС ЕНТЪРТЕЙМЕНТ“ ООД, гр. София, район „Оборище“, бул.
„Янко Сакъзов“ № 56, ЕИК 131530898, представлявано от Христо Благоев Георгиев –
управител, за игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Черни връх“ № 47.
20. „АДМИРАЛ ГРУП“ ЕООД, гр. София, ул. „Франсис дьо Пресансе“ №
13, ет. 2, ЕИК 831486782, представлявано от Петър Филипов Георгиев, за производство и
разпространение на игрални съоръжения за хазартни игри, в обект с адрес: гр. София,
бул. „Черни връх „№ 47.
21.“ЧЕРРИ“ ООД, гр. Русе, ул. „Муткурова“ № 2, ЕИК: 117651988,
представлявано от Цвета Георгиева Демирева – управител, за игрална зала с адрес: гр.
Русе, ж.к. „Дружба-3“ ул. „Даме Груев“ жск. „Романтика-Б“.
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22. „КЕПРИКОРН 555“ ЕООД, гр. Аксаково,област Варна, ул.“Алексей
Павлович“ № 11, ет. 2, ЕИК: 103585211, представлявано от Ангел Иванов Желев –
управител, за игрално казино с адрес: гр. Несебър, област Бургас, к.к. „Слънчев бряг –
изток“ комплекс „Колизеум“, обект „Вариете – Казино Колизеум“.
23. ЕТ „ГЕОРГИ ДЕМИРЕВ КОНТИ“, гр. Русе, ул. „Муткурова“ № 2, ЕИК
827138492, представляван от Георги Минков Демирев /физическо лице – търговец/ за
игрална зала са адрес: с. Завет, област Разград, ул. „Васил Левски“ № 2.
24. „КОНТИ“ ЕООД, гр. Русе, ул. „Муткурова“ № 2, ЕИК: 117600417,
представлявано от Георги Минков Демирев – управител, за игрална зала с адрес: гр.
Нови Пазар, пл. „Раковски“, кв. 57, УПИ 1.
25. ЕТ „ПОЛИНА ЯНАКИЕВА – ДАРИ“, гр. Петрич, ул. Люле Бургас“ №
11, ЕИК: 101666821, представлявано от Полина Милчева Янакиева / физическо лице
търговец/, за игрална зала с адрес: гр. Петрич, област Благоевград, ул. „Славянска“ №
5.
26. „ЕВРОПЕТРОЛ“ ЕООД , гр. Бургас, ж.к. „Славейков“ бл. 71, вх. 8, ет.
5, ЕИК:102636724, представлявано от Жечо Иванов Маринов – управител, за игрална
зала с адрес: гр. Бургас, ж.к. „Меден рудник“, зона „А“, сграда № 118, ет.2
27. „ЖЕЛЕВ ГЕЙМС“ ЕООД, гр. Варна, район Приморски, ул. „Явор“, бл.
3, вх. В, ет 4, ап. 34, ЕИК: 103812399, представлявано от Ангел Иванов Желев, за обект
за производство и разпространение на игрални съоръжения за хазартни игри: гр. Варна,
район „Одесос“, ул. „Цар Петър“ № 12.
28. „ВЪЛЕВИ“ ООД гр. Чирпан, ул. „П.К. Яворов“ № 9, ЕИК: 833004900,
представлявано от Таньо Вълев Вълев, за игрална зала с адрес: гр. Пещера, област
Стара Загора, ул. „Дойранска епопея“ 34-36.
29. „ВЪЛЕВИ“ ООД гр. Чирпан, ул. „П.К. Яворов“ № 9, ЕИК: 833004900,
представлявано от Таньо Вълев Вълев, за игрална зала с адрес: гр.Стара Загора, ул.
„Парчевич“ № 1.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
Раздел дванадесети – Разглеждане на писмени искания за извършване на промени в
Удостоверение за издаден лиценз:
1. За игри в игрално казино:
1.1. „АСРАР КАЗИНО ГРУП“АД, гр. София /изх. № П-2670/05.11.2013 г./,/вх. № И2670/17.10.13г./
На 17.10.2013 г. с вх. № И-2670, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „АСРАР КАЗИНО
ГРУП” АД, гр. София, за намаление с 15 /петнадесет/ броя игрални автомати и утвърждаване
на Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално
казино с адрес: гр. Несебър, обл. Бургас, к.к. „Слънчев бряг – изток”, УПИ ХV, кв. 19, казино
“CRYSTAL CROWN”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и 2 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
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При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. 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 писменото искане и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„АСРАР КАЗИНО ГРУП” АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н
„Оборище”, бул. “Княз Дондуков” № 54, ЕИК: 175308714, представлявано от Рослан Борисов
Младенов – изпълнителен директор, за намаление с 15 /петнадесет/ броя игрални автомати в
игрално казино с адрес: гр. Несебър, обл. Бургас, к.к. „Слънчев бряг – изток”, УПИ ХV, кв.
19, казино “CRYSTAL CROWN”.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „АСРАР КАЗИНО ГРУП” АД, гр.
София, Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално
казино.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.2. „АНГЛО – БОЛКАН“ООД, гр. София /изх. № П-2666/05.11.2013 г./,/вх. № И2666/16.10.13г./
На 16.10.2013 г. с вх. № И-2666 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „АНГЛО-БОЛКАН” ООД,
гр. София, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомати и утвърждаване на Задължителни
игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри в игрално казино
и Задължителни правила за организацията на работата и финансовия контрол при
организиране на хазартни игри в игрално казино и образци за счетоводна отчетност за
игрално казино с адрес: гр. София, р-н „Средец”, пл. „Света Неделя” № 5.
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 и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. 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 писменото искане и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„АНГЛО-БОЛКАН” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Средец”, пл.
„Света Неделя” № 5, ЕИК: 831119989, представлявано от Йозджан Ерюлген - управител, за
подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата 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:
1.
Задължителни правила за организация на работата и финансовия контрол
при организиране на хазартни игри в игрално казино и образци за счетоводна отчетност;
2.
Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане
на хазартни игри в игрално казино.
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Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането
са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.3. „ИНТКО ИНТЕРНЕШЪНЪЛ КАЗИНО КЛУБ“ЕАД, гр. София /изх. № П2695/12.11.2013 г./,/вх. № И-2695/18.10.13г./
На 18.10.2013 г. с вх. № И-2695, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 3 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „ИНТКО ИНТЕРНЕШЪНЪЛ
КАЗИНО КЛУБ” ЕАД, гр. София, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата и
увеличаване с 1 /един/ брой джакпот система в игрално казино с адрес: гр. София, район
„Красно село”, бул. „Тотлебен” № 8, хотел „Родина”.
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 и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. 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 писменото искане и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ИНТКО ИНТЕРНЕШЪНЪЛ КАЗИНО КЛУБ” ЕАД със седалище и адрес на управление: гр.
София, район „Красно село”, бул. „Тотлебен” № 8, хотел „Родина”, ет. 21, ЕИК: 130240874,
представлявано от Нури Билгеч и Ерсан Догру или Нури Билгеч и Росен Солаков или Росен
Солаков и Ерсан Догру, само двама по двама, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата в
игрално казино с адрес: гр. София, район „Красно село”, бул. „Тотлебен” № 8, хотел
„Родина”.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ИНТКО ИНТЕРНЕШЪНЪЛ КАЗИНО
КЛУБ” ЕАД, гр. София, Задължителни игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри в игрално казино.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.4. „МАКРА – Т“ООД, гр. София /изх. № П-2707/13.11.2013 г./,/вх. № И-2707/30.10.13г./
На 21.10.2013 г. с вх. № И-2707, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 3, т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „МАКРА-Т” ООД,
гр. София, за подмяна на 2 /два/, увеличение с 2 /два/ броя игрални автомата и утвърждаване
на Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално
казино с адрес: гр. София, площад „Народно събрание” № 4.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 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 и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във
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връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ, председателят предлага на членовете на ДКХ да
разгледат писменото искане и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„МАКРА-Т” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Средец”, пл.
„Народно събрание“ № 4, хотел „Радисън Блу“, ЕИК: 040999826, представлявано от
Красимир Любенов Томов - управител, за подмяна на 2 /два/ и увеличение с 2 /два/ броя
игрални автомата в игрално казино с адрес: гр. София, площад „Народно събрание” № 4.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „МАКРА-Т” ООД, гр. София,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.5. „МАКРА – Т“ООД, гр. София /изх. № П-2756/12.11.2013 г./,/вх. № И-2756/30.10.13г./
На 30.10.2013 г. с вх. № И-2756 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 3 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „МАКРА-Т” ООД, гр. София, за
подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат с 8 /осем/ броя игрални места с 1 /един/ брой
игрален автомат с 8 /осем/ броя игрални места в игрално казино с адрес: гр. София, пл.
„Народно събрание” № 4.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и 2 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. 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
писменото искане и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„МАКРА-Т” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Средец”, пл.
„Народно събрание” № 4, х-л „Радисън Блу, ЕИК: 040999826, представлявано от Красимир
Любенов Томов - управител, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат с 8 /осем/ броя
игрални места с 1 /един/ брой игрален автомат с 8 /осем/ броя игрални места в игрално казино
с адрес: гр. София, пл. „Народно събрание” № 4.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.6. „АКТИВ – БГ“АД, гр. София /изх. № П-2689/12.11.2013 г./,/вх. № И-2689/17.10.13г./
На 17.10.2013 г. с вх. № И-2689, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 3 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „АКТИВ-БГ” АД, гр. София, за
подмяна на 16 /шестнадесет/ броя игрални автомата и увеличаване с 1 /един/ брой джакпот
система в игрално казино с адрес: гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 131, х-л „София
Принцес Хотел”.
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В изпълнение на задълженията по чл. 33, 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 и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. 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 писменото искане и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„АКТИВ-БГ” АД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Сердика”, бул.
„Княгиня Мария Луиза” № 131, ЕИК: 121634959, представлявано от Зейнеп Бирбудак и
Мехмет Бурхан Ергенч или Зейнеп Бирбудак и Мехмет Йозгюр Бюйюкер, или Мехмет Бурхан
Ергенч и Мехмет Йозгюр Бюйюкер, само двама по двама, за подмяна на 16 /шестнадесет/
броя игрални автомата в игрално казино с адрес: гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” №
131, х-л „София Принцес Хотел”.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „АКТИВ-БГ” АД, гр. София,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.7. „ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД“ЕАД, гр. Свиленград /изх. № П-2751/12.11.2013 г./,/вх.
№ И-2751/29.10.13г./
На 29.10.2013 г. с вх. № И-2751, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „ПРИНЦЕС
СВИЛЕНГРАД” ЕАД, гр. Свиленград, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата и
утвърждаване на промени в Задължителни 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 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 и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. 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 писменото искане и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД” ЕАД със седалище и адрес на управление: гр. Свиленград,
област Хасково, ул. „Гео Милев” № 1, ЕИК: 160053297, представлявано заедно от Гюлбин
Багджъ – изпълнителен директор и Мехмет Тан – изпълнителен директор, за подмяна на 6
/шест/ броя игрални автомата в игрално казино с адрес: гр. Свиленград, област Хасково, ул.
„Гео Милев” № 1.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД” ЕАД, гр.
Свиленград, Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в
игрално казино.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
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Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.8. „САН МАРКО ЕНТЪРТЕЙМЪНТ“ЕООД, гр. София /изх. № П-2696/12.11.2013
г./,/вх. № И-2696/18.10.13г./
На 18.10.2013 г. с вх. № И-2696, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 3, т. 9 и т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „САН МАРКО
ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ” ЕООД, гр. София, за подмяна на 5 /пет/, увеличение с 1 /един/ брой
игрален автомат, утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри в игрално казино и утвърждаване на 1 /един/ брой образец на
удостоверителен знак /промоционален чип/ в игрално казино с адрес: гр. София, район
„Младост”, ж.к. „Младост-3”, бул. „Александър Малинов” № 77.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и 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 и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. 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 писменото искане и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„САН МАРКО ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София,
район „Сердика”, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 131, ЕИК: 130935662, представлявано само
двама по двама от Махмут Метин Шахин, Ейуп Канад Челик, Ихсан Ердемгил и Бирбудак
Юксел– управители, за подмяна на 5 /пет/ и увеличение с 1 /един/ брой игрален автомат в
игрално казино с адрес: гр. София, район „Младост”, ж.к. „Младост-3”, бул. „Александър
Малинов” № 77.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „САН МАРКО ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ”
ЕООД, гр. София, Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни
игри в игрално казино.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.9. „САН МАРКО ЕНТЪРТЕЙМЪНТ“ЕООД, гр. София /изх. № П-2829/14.11.2013
г./,/вх. № И-2829/08.11.13г./
На 08.11.2013 г. с вх. № И-2829, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1, т. 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „САН МАРКО
ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ” ЕООД, гр. София, за намалeние с 4 /четири/ броя игрални автомата в
игрално казино с адрес: гр. София, район „Младост”, ж.к. „Младост-3”, бул. „Александър
Малинов” № 77.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и 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 и за даване на разрешения за
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извършване на промени в тях. 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
писменото искане и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „САН
МАРКО ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Сердика”, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 131, ЕИК: 130935662, представлявано само двама
по двама от Махмут Метин Шахин, Ейуп Канад Челик, Ихсан Ердемгил и Бирбудак Юксел–
управители, за намалeние с 4 /четири/ броя игрални автомата в игрално казино с адрес: гр.
София, район „Младост”, ж.к. „Младост-3”, бул. „Александър Малинов” № 77.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.10. „ЕНТЕРТЕЙМАНТ“АД, гр. Пловдив /изх. № П-2743/12.11.2013 г./,/вх. № И2743/28.10.13г./
На 28.10.2013 г. с вх. № И-2743, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1, т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕНТЕРТЕЙМАНТ”
АД, гр. Пловдив, за подмяна на 6 /шест/ игрални автомата и утвърждаване на Задължителни
игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри в игрално казино
с адрес: гр. Пловдив, р-н „Централен”, ул. „Капитан Райчо” № 2, хотел „Тримонциум
Принцес”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, 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 и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. 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 писменото искане и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕНТЕРТЕЙМАНТ” АД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, р-н „Централен”,
ул. „Капитан Райчо” № 2, ЕИК: 121882577, представлявано от изпълнителните директори:
Корай Йонашчъ, Хасан Йозгюр Фидан и Бора Ефендиоглу от всеки двама от общо тримата
изпълнителни директори само заедно, за игрално казино с адрес: гр. Пловдив, р-н
„Централен”, ул. „Капитан Райчо” № 2, хотел „Тримонциум Принцес”.
II. Да бъдат утвърдени представените от „ЕНТЕРТЕЙМАНТ” АД, гр. Пловдив,
Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри в
игрално казино.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.11. „КАЗИНО ДИАМАНТ“ООД, гр. Пловдив /изх. № П-2804/12.11.2013 г./,/вх. № И2804/06.11.13г./

Стр. 53
На 06.11.2013 г. с вх. № И-2804, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1, т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „КАЗИНО
ДИАМАНТ” ООД, гр. Пловдив, за подмяна на 24 /двадесет и четири/ броя игрални автомата
и утвърждаване на Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни
игри в игрално казино с адрес: гр. Пловдив, ул. „Васил Левски” № 11.
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 и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. 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 писменото искане и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„КАЗИНО ДИАМАНТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, район
„Северен”, ул. „Полковник Бонев” № 8, ЕИК: 115857797, представлявано от Павел Захариев
Буков - управител, за подмяна на 24 /двадесет и четири/ броя игрални автомата в игрално
казино с адрес: гр. Пловдив, ул. „Васил Левски” № 11.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КАЗИНО ДИАМАНТ” ООД, гр. Пловдив,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино.

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.12. „УИН СИТИ“ЕООД, гр. София /изх. № П-2793/14.11.2013 г./,/вх. № И2793/06.11.13г./
На 06.11.2013 г. с вх. № И-2793 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „УИН СИТИ” ЕООД, гр.
София, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата и утвърждаване на Задължителни
игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино с адрес: м.
„Капсиди” № 22, землището на с. Чучулигово, общ. Петрич, казино „EFBET”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и 2 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. 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 писменото искане и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„УИН СИТИ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Лозенец”, ул.
„Златовръх” № 37, ЕИК: 201536889, представлявано заедно и поотделно от Митко Цветанов
Тодоров и Георги Николов Филчев - управители, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални
автомата в игрално казино с адрес: м. „Капсиди” № 22, землището на с. Чучулигово, общ.
Петрич, казино „EFBET”.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „УИН СИТИ” ЕООД, гр. София,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
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Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2. За игри с игрални автомати:
2.1. „МАКАО“ООД, гр. Пловдив /изх. № П-2733/05.11.2013 г./,/вх. № И-2733/24.10.13г./
На 24.10.2013 г. с вх. № И-2733, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1, т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „МАКАО” ООД, гр.
Пловдив, за подмяна на 3 /три/, увеличение с 1 /един/ брой игрален автомат и утвърждаване
на Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати и Задължителни технически изисквания за системите за контрол върху хазартните
игри и игралното оборудване в игрална зала с адрес: гр. Пазарджик, бул. „Цар Освободител”
№ 66.
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 и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. 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 писменото искане и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„МАКАО” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, район „Южен”, ул. „Братя
Бъкстон” № 99, ЕИК: 115515879, представлявано от Динко Георгиев Миленчев - управител и
Гаврил Тодоров Четрафилов-управител, заедно и поотделно, за подмяна на 3 /три/,
увеличение с 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Пазарджик, бул. „Цар
Освободител” № 66.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „МАКАО” ООД, гр. Пловдив:
1. Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати.
2. Задължителни технически изисквания за системите за контрол върху
хазартните игри и игралното оборудване.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.2. „МАКАО 2“ООД, гр. Пловдив /изх. № П-2734/05.11.2013 г./,/вх. № И-2734/24.10.13г./
На 24.10.2013 г. с вх. № И-2734, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1, т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „МАКАО 2” ООД,
гр. Пловдив, за увеличение с 4 /четири/ броя игрални автомата и утвърждаване на
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ул. „Никола Вапцаров” № 115.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 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 и за даване на разрешения за
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извършване на промени в тях. 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 писменото искане 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 Цветелина Иванова Четрафилова
- управител и Динко Георгиев Миленчев - управител, заедно и поотделно, за увеличение с 4
/четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ул. „Никола Вапцаров” №
115.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „МАКАО 2” ООД, гр. Пловдив,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.3. „Е.Г. – КЪРДЖАЛИ“ООД, гр. София /изх. № П-2703/05.11.2013 г./,/вх. № И2703/21.10.13г./
На 21.10.2013 г. с вх. № И-2703, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „„Е.Г. - КЪРДЖАЛИ”
ООД, гр. София, за подмяна на 5 /пет/, намаление с 3 /три/ броя игрални автомата и
утвърждаване на Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри
с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Кърджали, ул. „Стефан Караджа“ № 12.
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 и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. 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 писменото искане и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„Е.Г.- КЪРДЖАЛИ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище“,
ул. „Васил Априлов“ № 14, ЕИК: 131416211, представлявано от Георги Делчев Георгиев –
управител и Иван Димитров Стефанов – управител, заедно и поотделно, за подмяна на 5 /пет/
и намаление с 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Кърджали, ул.
„Стефан Караджа“ № 12.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „„Е.Г. - КЪРДЖАЛИ” ООД, гр. София,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
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2.4. „Е.Г. – КЪРДЖАЛИ“ООД, гр. София /изх. № П-2702/05.11.2013 г./,/вх. № И2702/21.10.13г./
На 21.10.2013 г. с вх. № И-2702, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „Е.Г.- КЪРДЖАЛИ”
ООД, гр. София, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата с 9 /девет/ броя игрални
места с 4 /четири/ броя игрални автомата с 4 /четири/ броя игрални места, в следствие на
което игралните места намаляват с 5 /пет/ броя, увеличение с 1 /един/ брой игрален автомат и
утвърждаване на Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри
с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Кърджали, бул. „България“ № 31.
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 и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. 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 писменото искане и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„Е.Г.- КЪРДЖАЛИ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище“,
ул. „Васил Априлов“ № 14, ЕИК: 131416211, представлявано от Георги Делчев Георгиев –
управител и Иван Димитров Стефанов – управител, заедно и поотделно, за подмяна на 4
/четири/ броя игрални автомата с 9 /девет/ броя игрални места с 4 /четири/ броя игрални
автомата с 4 /четири броя игрални места, в следствие на което игралните места намаляват с 5
/пет/ броя и увеличение с 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Кърджали,
бул. „България“ № 31.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „Е.Г.- КЪРДЖАЛИ” ООД, гр. София,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.5. „СИМПЛИ ПЪРФЕКТ“ООД, гр. София /изх. № П-2687/05.11.2013 г./,/вх. № И2687/17.10.13г./
На 17.10.2013 г. с вх. № И-2687, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 3, т. 11 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „СИМПЛИ ПЪРФЕКТ” ООД,
гр. София, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата и утвърждаване на Задължителни
игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална
зала с адрес: гр. Златица, Софийска област, ул. „Владислав Варненчик” № 17.
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 и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. 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 писменото искане и да вземат решение, с което:
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І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„СИМПЛИ ПЪРФЕКТ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Красно
село”, ж.к. „Красно село”, бл. 183, ет. 8, ап. 32, ЕИК: 175406069, представлявано от Калоян
Стефанов Стефанов – управител, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с
адрес: гр. Златица, Софийска област, ул. „Владислав Варненчик” № 17.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „СИМПЛИ ПЪРФЕКТ” ООД, гр. София,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.6. „СИМПЛИ ПЪРФЕКТ“ООД, гр. София /изх. № П-2686/05.11.2013 г./,/вх. № И2686/17.10.13г./
На 17.10.2013 г. с вх. № И-2686, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 3, т. 11 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „СИМПЛИ ПЪРФЕКТ” ООД,
гр. София, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата и утвърждаване на Задължителни
игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална
зала с адрес: гр. Стара Загора, кв. „Казански”, бл. 23 - ЮГ.
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 и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. 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 писменото искане и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„СИМПЛИ ПЪРФЕКТ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Красно
село”, ж.к. „Красно село”, бл. 183, ет. 8, ап. 32, ЕИК: 175406069, представлявано от Калоян
Стефанов Стефанов – управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с
адрес: гр. Стара Загора, кв. „Казански”, бл. 23 - ЮГ.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „СИМПЛИ ПЪРФЕКТ” ООД, гр. София,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.7. „СИМПЛИ ПЪРФЕКТ“ООД, гр. София /изх. № П-2685/05.11.2013 г./,/вх. № И2685/17.10.13г./
На 17.10.2013 г. с вх. № И-2685, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 3, т. 11 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „СИМПЛИ ПЪРФЕКТ” ООД,
гр. София, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата и утвърждаване на Задължителни
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игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати за
игрална зала с адрес: гр. Средец, област Бургас, пл. „България” № 4.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и 2 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. 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 писменото искане и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„СИМПЛИ ПЪРФЕКТ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Красно
село”, ж.к. „Красно село”, бл. 183, ет. 8, ап. 32, ЕИК: 175406069, представлявано от Калоян
Стефанов Стефанов – управител, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с
адрес: гр. Средец, област Бургас, пл. „България” № 4.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „СИМПЛИ ПЪРФЕКТ” ООД, гр. София,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.8. „СИМПЛИ ПЪРФЕКТ“ООД, гр. София /изх. № П-2682/05.11.2013 г./,/вх. № И2682/17.10.13г./
На 17.10.2013 г. с вх. № И-2682 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 3, т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „СИМПЛИ ПЪРФЕКТ”
ООД, гр. София, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата, увеличение с 1 /един/ брой на
игралните автомати и утвърждаване на Задължителни игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Правец, ул.
„Елаша” № 6.
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 и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. 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 писменото искане и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„СИМПЛИ ПЪРФЕКТ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Красно
село”, ж.к. „Красно село”, бл. 183, ет. 8, ап. 32, ЕИК: 175406069, представлявано от Калоян
Стефанов Стефанов – управител, за подмяна на 3 /три/ броя и увеличение с 1 /един/ брой на
игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Правец, ул. „Елаша” № 6.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „СИМПЛИ ПЪРФЕКТ” ООД, гр. София,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
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Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.9. „УЪРЛД ГЕЙМ“ООД, гр. София /изх. № П-2676/05.11.2013 г./,/вх. № И2676/17.10.13г./
На 17.10.2013 г. с вх. № И-2676, в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал.
1, т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „УЪРЛД ГЕЙМ” ООД,
гр. София, за подмяна на 8 /осем/ броя игрални автомата и утвърждаване на Задължителни
игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална
зала с адрес: гр. Кърджали, бул. „България” № 64.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 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 и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. 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 писменото искане и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„УЪРЛД ГЕЙМ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Младост”, ул.
„Михаил Тенев” № 6, ет. 2, ЕИК: 106598299, представлявано от Илиян Красимиров Каменов
– управител, за подмяна на 8 /осем/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр.
Кърджали, бул. „България” № 64.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „УЪРЛД ГЕЙМ” ООД, гр. София,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.10. „БЕЛАДЖИО ГЕЙМИНГ“ООД, гр. София /изх. № П-2688/05.11.2013 г./,/вх. № И2688/17.10.13г./
На 17.10.2013 г. с вх. № И-2688, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 3, т. 11 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ БЕЛАДЖИО ГЕЙМИНГ, гр.
София, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата и утвърждаване на Задължителни
игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална
зала с адрес: гр. Свиленград, област Хасково, ул. „Христо Шишманов” № 53.
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 и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. 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 писменото искане и да вземат решение, с което:
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І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„БЕЛАДЖИО ГЕЙМИНГ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район
”Витоша”, ж.к. „Драгалевци”, ул. ”Светулка” № 2, ЕИК: 201375699, представлявано от
Стефан Койчев Стефанов – управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална
зала с адрес: гр. Свиленград, област Хасково, ул. ”Христо Шишманов” № 53.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „БЕЛАДЖИО ГЕЙМИНГ” ООД, гр.
София, Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.11. „СТАР ПРИНЦЕС“ЕАД, гр. Свиленград /изх. № П-2694/05.11.2013 г./,/вх. № И2694/18.10.13г./
На 18.10.2013 г. с вх. № И-2694, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „СТАР ПРИНЦЕС”
ЕАД, гр. Свиленград, за увеличение с 6 /шест/ броя игрални автомата и утвърждаване на
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Свиленград, област Хасково, ул. „Драган Цанков” № 4.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и 2 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. 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 писменото искане и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„СТАР ПРИНЦЕС” ЕАД със седалище и адрес на управление: гр. Свиленград, област
Хасково, ул. „Драган Цанков” № 4, ЕИК: 160103970, представлявано заедно от
изпълнителните директори Гюлбин Багджъ и Муратхан Акташ, за увеличение с 6 /шест/ броя
игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Свиленград, област Хасково, ул. „Драган
Цанков” № 4.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „СТАР ПРИНЦЕС” ЕАД, гр.
Свиленград, Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.12. „ПИТ 2000“ООД, гр. София /изх. № П-2739/05.11.2013 г./,/вх. № И-2739/25.10.13г./
На 25.10.2013 г. с вх. № И-2739, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1, т. 3, т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПИТ 2000” ООД, гр.
София, за подмяна на 9 /девет/ броя игрални автомата и утвърждаване на Задължителни
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игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати за
игрална зала с адрес: гр. Велико Търново, ул. „Хаджи Димитър” № 2.
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 и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. 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 писменото искане и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ПИТ 2000” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Витоша”, ул.
„Кикиша” № 3, ЕИК: 121820472, представлявано от Марин Стоянов Цветков - управител, за
подмяна на 9 /девет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Велико Търново, ул.
„Хаджи Димитър” № 2.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ПИТ 2000” ООД, гр. София,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.13. „АРИСТОКРАТ ГЕЙМС 2000“ООД, гр. София /изх. № П-2693/05.11.2013 г./,/вх.
№ И-2693/18.10.13г./
На 18.10.2013 г. с вх. № И-2693, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 3, т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „АРИСТОКРАТ ГЕЙМС
2000” ООД, гр. София, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата и утвърждаване на
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати за игрална зала с адрес: гр. Септември, област Пазарджик, ул. „Любен Каравелов”
№ 13.
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 и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. 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 писменото искане и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„АРИСТОКРАТ ГЕЙМС 2000” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Искър”, ж.к. „Дружба”, бл. 77, вх. Г, ет. 1, ап. 70, ЕИК: 131558673, представлявано заедно и
поотделно от Пламен Петров Петков и Петър Георгиев Лашов – управители, за подмяна на 4
/четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Септември, област Пазарджик, ул.
„Любен Каравелов” № 13.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „АРИСТОКРАТ ГЕЙМС 2000” ООД, гр.
София, Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати.

Стр. 62
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането
са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.14. „КАЗИНО ГРУП“ООД, гр. София /изх. № П-2700/05.11.2013 г./,/вх. № И2700/21.10.13г./
На 21.10.2013 г. с вх. № И-2700, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 3, т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО ГРУП” ООД,
гр. София, за подмяна на 7 /седем/ броя игрални автомата и утвърждаване на Задължителни
игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална
зала с адрес: с. Негован, район „Нови Искър”, област София, ул. „Васил Левски” № 28 А.
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 и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. 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 писменото искане и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„КАЗИНО ГРУП” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Красно село”,
ул. „Ами Буе”, № 1, ет. 3, ап. 9, ЕИК: 200778067, представлявано от Борислав Павлов Иванов
– управител, за подмяна на 7 /седем/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: с.
Негован, район „Нови Искър”, област София, ул. „Васил Левски” № 28 А.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КАЗИНО ГРУП” ООД, гр. София,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.15. „Е.Г. – ДИМИТРОВГРАД“ООД, гр. София /изх. № П-2730/05.11.2013 г./,/вх. № И2730/24.10.13г./
На 24.10.2013 г. с вх. № И-2730, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „Е.Г.ДИМИТРОВГРАД” ООД, гр. София, за подмяна на 8 /осем/ броя игрални автомата с 13
/тринадесет/ броя игрални места с 8 /осем/ броя игрални автомата с 13 /тринадесет/ броя
игрални места, намаление с 2 /два/ броя игрални автомата и утвърждаване на Задължителни
игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати и
Задължителни технически изисквания за системите за контрол върху хазартните игри и
игралното оборудване в игрална зала с адрес: гр. Харманли, област Хасково, бул.
„България” № 22.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и 2 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
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При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. 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 писменото искане и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„Е.Г.-ДИМИТРОВГРАД” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Средец“, ул. „Аксаков“ № 50, ЕИК: 131049103, представлявано от Георги Делчев Георгиев и
Иван Димитров Стефанов – управители, поотделно, за подмяна на 8 /осем/ броя игрални
автомата с 13 /тринадесет/ броя игрални места с 8 /осем/ броя игрални автомата с 13
/тринадесет/ броя игрални места и намаление с 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с
адрес: гр. Харманли, област Хасково, бул. „България” № 22.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „Е.Г.-ДИМИТРОВГРАД” ООД, гр.
София, Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати и Задължителни технически изисквания за системите за контрол върху хазартните
игри и игралното оборудване.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.16. „КОМЕРС“ЕООД, гр. Севлиево /изх. № П-2698/05.11.2013 г./,/вх. № И2698/21.10.13г./
На 21.10.2013 г. с вх. № И-2698, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КОМЕРС” ЕООД, гр.
Севлиево, за увеличение със 7 /седем/ броя игрални автомата и утвърждаване на
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Казанлък, област Стара Загора, пл. „Севтополис” № 10.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и 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 и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. 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 писменото искане и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„КОМЕРС” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Севлиево, област Габрово, ул.
„Стоян Бъчваров” № 8 ЕИК: 107565156, представлявано от Цветан Ботев Макавеев управител, за увеличение със 7 /седем/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр.
Казанлък, област Стара Загора, пл. „Севтополис” № 10.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КОМЕРС” ЕООД, гр. Севлиево,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
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За - 5
Против - няма.
2.17. „КАЗИНО САЛОН – 02“ЕООД, гр. София /изх. № П-2650/05.11.2013 г./,/вх. № И2650/15.10.13г./
На 15.10.2013 г. с вх. № И-2650, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО САЛОН –
02” ЕООД, гр. София, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата с 9 /девет/ броя игрални
места с 5 /пет/ пет броя игрални автомата с 5 /пет/ броя игрални места, в резултат на което
игралните места в залата намаляват с 4 /четири/ броя, увеличение с 4 /четири/ броя игрални
автомата и утвърждаване на Задължителни игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Ардино, област Кърджали, ул.
„Родопи” № 1, комплекс „Ардон”.
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 и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. 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 писменото искане и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„КАЗИНО САЛОН – 02” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Оборище”, бул. „Мадрид”, № 2А, ЕИК: 201299237, представлявано от Георги Петков
Карагьозов – управител, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата с 9 /девет/ броя игрални
места с 5 /пет/ пет броя игрални автомата с 5 /пет/ броя игрални места, в резултат на което
игралните места в залата намаляват с 4 /четири/ броя и увеличение с 4 /четири/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. Ардино, област Кърджали, ул. „Родопи” № 1, комплекс
„Ардон”.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КАЗИНО САЛОН – 02” ЕООД, гр.
София, Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.18. „ВИСАБОН 2009“ООД, гр. София /изх. № П-2671/05.11.2013 г./,/вх. № И2671/17.10.13г./
На 17.10.2013 г. с вх. № И-2671, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 3, т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ВИСАБОН 2009” ООД,
гр. София, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомати и утвърждаване на Задължителни
игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална
зала с адрес: гр. София, ж.к. „Дружба 1”, Кооперативен пазар.
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 и за даване на разрешения за
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извършване на промени в тях. 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 писменото искане и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ВИСАБОН 2009” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Оборище”, ул.
„Искър” № 14, ЕИК: 200782311, представлявано от Емил Борисов Кабакчиев - управител, за
подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, ж.к. „Дружба
1”, Кооперативен пазар.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ВИСАБОН 2009” ООД, гр. София,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.19. „ГЕЙМЪР – 2001“ЕООД, гр. София /изх. № П-2672/05.11.2013 г./,/вх. № И2672/17.10.13г./
На 17.10.2013 г. с вх. № И-2672, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 3, т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ГЕЙМЪР-2001” ЕООД,
гр. София, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата и утвърждаване на Задължителни
игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална
зала с адрес: гр. София, бул. „Гоце Делчев” № 6.
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 и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. 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 писменото искане 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, р-н „Лозенец”, ул.
„Златовръх” № 37, ЕИК: 130602533, представлявано от Митко Цветанов Тодоров –
управител, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София,
бул. „Гоце Делчев” № 6.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ГЕЙМЪР-2001” ЕООД, гр. София,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.20. „ГЕЙМЪР – 2001“ЕООД, гр. София /изх. № П-2779/12.11.2013 г./,/вх. № И2779/05.11.13г./
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На 05.11.2013 г. с вх. № И-2779, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1, т. 3, т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ГЕЙМЪР - 2001”
ЕООД, гр. София, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат и утвърждаване на
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати за игрална зала с адрес: гр. София, район „Лозенец“, бул. „Христо Смирненски“ №
78.
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 и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. 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 писменото искане 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 подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. София,
район “Лозенец”, бул. „Христо Смирненски ” № 78.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ГЕЙМЪР - 2001” ЕООД, гр. София,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.21. „ГЕЙМЪР – 2001“ЕООД, гр. София /изх. № П-2764/12.11.2013 г./,/вх. № И2764/01.11.13г./
На 01.11.2013 г. с вх. № И-2764, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 3, т. 11 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ГЕЙМЪР-2001” ЕООД, гр.
София, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомати и утвърждаване на Задължителни
игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална
зала с адрес: гр. София, район „Красно село”, ул. „Кн. Клементина” № 4.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и 2 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. 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 писменото искане и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издадено
Удостоверение за издаден лиценз на „ГЕЙМЪР-2001” ЕООД, със седалище и адрес на
управление: София, район „Лозенец”, ул. „Златовръх” № 37, ЕИК: 130602533, представлявано
от Митко Цветанов Тодоров – управител, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. София, район „Красно село”, ул. „Кн. Клементина” № 4.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ГЕЙМЪР-2001” ЕООД, гр. София,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати.
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Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането
са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.22. „ГЕЙМЪР – 2001“ЕООД, гр. София /изх. № П-2765/13.11.2013 г./,/вх. № И2765/01.11.13г./
На 01.11.2013 г. с вх. № И-2765, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1, т. 3, т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ГЕЙМЪР - 2001”
ЕООД, гр. София, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат и утвърждаване на
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати за игрална зала с адрес: гр. София, община „Подуяне”, ул. „Макгахан“ - пазара.
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 и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. 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 писменото искане 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 подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. София,
район „Подуяне“, ул. „Макгахан“ – пазара.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ГЕЙМЪР - 2001” ЕООД, гр. София,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.23. „ЕВРО КАЗИНО ГРУП“ООД, гр. София /изх. № П-2673/05.11.2013 г./,/вх. № И2673/17.10.13г./
На 17.10.2013 г. с вх. № И-2673, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 3, т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕВРО КАЗИНО ГРУП”
ООД, гр. София, за увеличение с 3 /три/ броя на игралните автомати и утвърждаване на
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Черни връх” № 31 в сградата на
„ХЕМУСХОТЕЛС“ АД.
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 и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във
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връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ, председателят предлага на членовете на ДКХ да
разгледат писменото искане и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕВРО КАЗИНО ГРУП” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Лозенец”,
бул. „Черни връх” № 31, ЕИК: 131056701, представлявано от Георги Методиев Карабельов управител, за увеличение с 3 /три/ броя на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр.
София, бул. „Черни връх” № 31 в сградата на „ХЕМУСХОТЕЛС“ АД.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЕВРО КАЗИНО ГРУП” ООД, гр.
София, Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.24. „ЕВРО КАЗИНО ГРУП“ООД, гр. София /изх. № П-2766/13.11.2013 г./,/вх. № И2766/01.11.13г./
На 01.11.2013 г. с вх. № И-2766, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1, т. 3, т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕВРО КАЗИНО
ГРУП” ООД, гр. София, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата и утвърждаване на
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати за игрална зала с адрес: гр. София, район „Лозенец”, бул. „Черни връх“ № 31, в
сградата на „Хемусхотелс“ АД.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и 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 и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. 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 писменото искане и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕВРО КАЗИНО ГРУП” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Лозенец”, бул. „Черни връх” № 31, ЕИК: 131056701, представлявано от Георги Методиев
Карабельов – управител, за подмяна на 5/пет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. София, район Лозенец, бул. „Черни връх” № 31, в сградата на „Хемусхотелс” АД.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЕВРО КАЗИНО ГРУП” ООД, гр.
София, Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.25. ЕТ „ПЕТЪР РАШКОВ“, гр. София /изх. № П-2656/05.11.2013 г./,/вх. № И2656/16.10.13г./
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На 16.10.2013 г. с вх. № И-2656, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1, т. 3, т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „ПЕТЪР
РАШКОВ”, гр. София, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат и утвърждаване на
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Ракитово, община Ракитово, област Пазарджик, ул.
„Грамадка” № 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и 2 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. 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 писменото искане 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, представлявано от Петър Валентинов Рашков
/физическо лице – търговец/, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с
адрес: гр. Ракитово, община Ракитово, област Пазарджик, ул. „Грамадка” № 1.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от ЕТ „ПЕТЪР РАШКОВ”, гр. София,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.26. ЕТ „ПЕТЪР РАШКОВ“, гр. София /изх. № П-2762/12.11.2013 г./,/вх. № И2762/31.10.13г./
На 17.10.2013 г. с вх. № И-2672, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 3, т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ГЕЙМЪР-2001” ЕООД,
гр. София, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата и утвърждаване на Задължителни
игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална
зала с адрес: гр. София, бул. „Гоце Делчев” № 6.
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 и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. 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 писменото искане 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, р-н „Лозенец”, ул.
„Златовръх” № 37, ЕИК: 130602533, представлявано от Митко Цветанов Тодоров –
управител, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София,
бул. „Гоце Делчев” № 6.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ГЕЙМЪР-2001” ЕООД, гр. София,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати.
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Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането
са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.27. „ФАВОРИТ“ЕООД, гр. Смолян /изх. № П-2557/05.11.2013 г./,/вх. № И2557/27.09.13г./
На 27.09.2013 г. с вх. № И-2557, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ФАВОРИТ” ЕООД,
гр. Смолян, за увеличение с 10 /десет/ броя игрални автомата и утвърждаване на
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ул. „Брацигово” № 2.
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 и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. 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 писменото искане и да вземат решение, с което:
I. 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 заедно и поотделно от Димитър Андреев Маринов и
Красимир Тодоров Найденов – управители, за увеличение с 10 /десет/ броя игрални автомата
в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ул. „Брацигово” № 2.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ФАВОРИТ” ЕООД, гр. Смолян,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.28. „ПОЛО 11“ЕООД, гр. София /изх. № П-2746/05.11.2013 г./,/вх. № И-2746/28.10.13г./
На 28.10.2013 г. с вх. № И-2746 в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1,
т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПОЛО 11” ЕООД,
гр. София, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата и утвърждаване на Задължителни
игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрална зала с адрес: гр.
Стара Загора, бул. „Митрополит Методи Кусев“ № 7.
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 и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. 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 писменото искане и да вземат решение, с което:
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I.Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ПОЛО 11” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Средец”, ул.
„Славянска” № 29, ет. 2, ЕИК: 130464790, представлявано от Мариета Георгиева Цекова –
Димитрова – управител и Борис Димов Петков – прокурист, за подмяна на 5 /пет/ броя
игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Стара Загора, бул. „Митрополит Методи Кусев“
№ 7.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ПОЛО 11” ЕООД, гр. София,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.29. „БЛИЦ ТРЕЙД КЪМПАНИ“ООД, гр. София /изх. № П-2740/05.11.2013 г./,/вх. №
И-2740/25.10.13г./
На 25.10.2013 г. с вх. № И-2740 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 3, т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БЛИЦ ТРЕЙД
КЪМПАНИ” ООД, гр. София, за увеличение с 1 /един/ брой на игралните автомати и
утвърждаване на Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри
с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Разлог, ул. „Бяла река” № 12.
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 и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. 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 писменото искане 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, р-н
„Средец”, ул. „Христо Белчев” № 19, ет. 1, ЕИК: 040506322, представлявано заедно и
поотделно от Георги Христов Хаджийски - управител, Рашо Колев Рашков – управител, и
Борислав Душков Михайлов - управител, за увеличение с 1 /един/ брой на игралните
автомати в игрална зала с адрес: гр. Разлог, ул. „Бяла река” № 12.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „БЛИЦ ТРЕЙД КЪМПАНИ” ООД, гр.
София, Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.30. „БЛИЦ ТРЕЙД КЪМПАНИ“ООД, гр. София /изх. № П-2819/13.11.2013 г./,/вх. №
И-2819/07.11.13г./
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На 07.11.2013 г. с вх. № И-2819, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1, т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БЛИЦ ТРЕЙД
КЪМПАНИ” ООД, гр. София, за подмяна на 2 /два/, увеличение с 1 /един/ брой игрален
автомат и утвърждаване на Задължителни игрални условия и правила за организиране на
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 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 и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. 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 писменото искане и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„БЛИЦ ТРЕЙД КЪМПАНИ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Средец”, ул. „Христо Белчев” № 19, ет. 1, ЕИК: 040506322, представлявано заедно и
поотделно от Георги Христов Хаджийски, Рашо Колев Рашков и Борислав Душков Михайлов
- управители, за подмяна на 2 /два/ и увеличение с 1 /един/ брой игрален автомат в игрална
зала с адрес: гр. Банско, област Благоевград, хотелски комплекс „Стражите”.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „БЛИЦ ТРЕЙД КЪМПАНИ” ООД, гр.
София, Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.31. „ЖОКЕР – 1999“ООД, гр. Сливен /изх. № П-2721/05.11.2013 г./,/вх. № И2721/22.10.13г./
На 22.10.2013 г. с вх. № И-2721 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 3, т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЖОКЕР-1999” ООД, гр.
Сливен, за подмяна на 8 /осем/ броя игрални автомати с 15 /петнадесет/ броя игрални места с
10 /десет/ броя игрални автомати с 15 /петнадесет/ броя игрални места, увеличение с 1 /един/
брой на игралните автомати и утвърждаване на Задължителни игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Сливен, ул.
„Тодор Икономов” № 2.
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 и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. 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 писменото искане и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЖОКЕР-1999” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев”,
бл. 27, вх. А, ап. 2, ЕИК: 119112637, представлявано от Георги Желязков Лазаров - управител,
за подмяна на 8 /осем/ броя игрални автомати с 15 /петнадесет/ броя игрални места с 10
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/десет/ броя игрални автомати с 15 /петнадесет/ броя игрални места и увеличение с 1 /един/
брой на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Сливен, ул. „Тодор Икономов” № 2.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЖОКЕР-1999” ООД, гр. Сливен,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.32. ЕТ „КОСТА АЛЕКСИЕВ НИКОЛОВ – КАН“, гр. Нова Загора /изх. № П2684/05.11.2013 г./,/вх. № И-2684/17.10.13г./
На 17.10.2013 г. с вх. № И-2684 в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1,
т. 3 и т. 11 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 Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри
в игрална зала с адрес: гр. Нова Загора, ул. „Васил Левски“ № 67 А.
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 и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. 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 писменото искане и да вземат решение, с което:
I. 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
Загора, обл. 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. Нова Загора, ул. „Васил Левски“ № 67 А.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от ЕТ „КОСТА АЛЕКСИЕВ НИКОЛОВ КАН”, гр. Нова Загора, Задължителни игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.33. „ОУШЪН ГЕЙМС“ООД, гр. София /изх. № П-2691/05.11.2013 г./,/вх. № И2691/18.10.13г./
На 18.10.2013 г. с вх. № И-2691, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ОУШЪН ГЕЙМС” ООД,
гр. София, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата и утвърждаване на Задължителни
игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална
зала с адрес: гр. Елин Пелин, Софийска област, ул. „Иван Вазов” № 1А, парцел VІІ, кв. 23.
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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 и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. 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 писменото искане и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ОУШЪН ГЕЙМС” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район “Слатина”,
ж.к. „Слатина – Христо Смирненски”, Търговски комплекс, офис 8, ЕИК: 130948357,
представлявано от Пламен Петров Петков - управител, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. Елин Пелин, Софийска област, ул. „Иван Вазов” № 1А,
парцел VІІ, кв. 23.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ОУШЪН ГЕЙМС” ООД, гр. София,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.34. „ОУШЪН ГЕЙМС“ООД, гр. София /изх. № П-2692/05.11.2013 г./,/вх. № И2692/18.10.13г./
На 18.10.2013 г. с вх. № И-2692, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ОУШЪН ГЕЙМС”
ООД, гр. София, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата и утвърждаване на
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Ботевград, Софийска област, бул. „3-ти март” № 79,
хотел „Ботевград”.
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 и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. 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 писменото искане и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ОУШЪН ГЕЙМС” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район “Слатина”,
ж.к. „Слатина – Христо Смирненски”, Търговски комплекс, офис 8, ЕИК: 130948357,
представлявано от Пламен Петров Петков - управител, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. Ботевград, Софийска област, бул. „3-ти март” № 79,
хотел „Ботевград”.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ОУШЪН ГЕЙМС” ООД, гр. София,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
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Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.35. „ПЛАНЕТ ТУР“ООД, гр. Пловдив /изх. № П-2683/05.11.2013 г./,/вх. № И2683/17.10.13г./
На 17.10.2013 г. с вх. № И-2683 в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1,
т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПЛАНЕТ ТУР” ООД,
гр. Пловдив, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата и утвърждаване на Задължителни
игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрална зала с адрес: гр.
Пловдив, р-н „Тракия“, ж.к. „Тракия“, пред жилищен блок № 176 А.
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 и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. 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 писменото искане и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ПЛАНЕТ ТУР” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, р-н „Тракия“, ж.к.
„Тракия“, бл. 52, вх. А, ЕИК: 115168058 представлявано заедно и поотделно от Елка
Неделчева Димова и Траян Ангелов Ангелов - управители, за подмяна на 2 /два/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, р-н „Тракия“, ж.к. „Тракия“, пред жилищен
блок № 176 А.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ПЛАНЕТ ТУР” ООД, гр. Пловдив,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.36. „КАЗИНО ЦЕНТРАЛ“ООД, гр. Пловдив /изх. № П-2690/05.11.2013 г./,/вх. № И2690/18.10.13г./
На 18.10.2013 г. с вх. № И-2690 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 3, т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО ЦЕНТРАЛ”
ООД, гр. Пловдив, за увеличение с 3 /три/ броя на игралните автомати и утвърждаване на
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, р-н „Централен, бул. „Христо Ботев” № 116.
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 и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. 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 писменото искане и да вземат решение, с което:
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І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„КАЗИНО ЦЕНТРАЛ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, р-н „Западен”,
ул. „Копривщица” № 36А - офис 9, ЕИК: 202036563, представлявано от Ваня Алексиева
Дакова - управител, за увеличение с 3 /три/ броя на игралните автомати в игрална зала с
адрес: гр. Пловдив, р-н „Централен“, бул. „Христо Ботев” № 116.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КАЗИНО ЦЕНТРАЛ” ООД, гр.
Пловдив, Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.37. „СИТИ КАЗИНО ГРУП“ООД, гр. София /изх. № П-2763/05.11.2013 г./,/вх. № И2763/01.11.13г./
На 01.11.2013 г. с вх. № И-2763, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „СИТИ КАЗИНО
ГРУП” ООД, гр. София, за подмяна на 2 /два/, увеличение с 2 /два/ броя игрални автомата и
утвърждаване на Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри
с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Троян, област Ловеч, ул. „Захари Стоянов“ №
7.
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 и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. 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 писменото искане и да вземат решение, с което:
I. 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 2 /два/ и увеличение с 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала
с адрес: гр. Троян, обл. Ловеч, ул. „Захари Стоянов” № 7.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „СИТИ КАЗИНО ГРУП” ООД, гр.
София, Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.38. ЕТ „ВЛАДИНА – ЙОРДАН ДИНЕВ“, гр. София /изх. № П-2669/12.11.2013 г./,/вх.
№ И-2669/17.10.13г./
На 17.10.2013 г. с вх. № И-2669, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1, т. 3, т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „ВЛАДИНА –
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ЙОРДАН ДИНЕВ”, гр. София, за подмяна на 7 /седем/ броя игрални автомата и
утвърждаване на Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри
с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Ген. Михаил Д. Скобелев” № 44.
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 и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. 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 писменото искане и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на ЕТ
„ВЛАДИНА – ЙОРДАН ДИНЕВ” със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к.
„Люлин”, ул. „340-та”, № 13, ЕИК: 121450425, представляван от Йордан Станчев Динев
/физическо лице-търговец/, за подмяна на 7 /седем/ броя игрални автомата в игрална зала с
адрес: гр. София, бул. „Ген. Михаил Д. Скобелев” № 44.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от ЕТ „ВЛАДИНА – ЙОРДАН ДИНЕВ”,
гр. София, Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.39. „МЕМФИС ГЕЙМС“ООД, гр. София /изх. № П-2668/12.11.2013 г./,/вх. № И2668/17.10.13г./
На 17.10.2013 г. с вх. № И-2668, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1, т. 3, т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „МЕМФИС ГЕЙМС”
ООД, гр. София, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата и утвърждаване на
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати за игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Кн. Мария Луиза” № 103.
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 и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. 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 писменото искане и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„МЕМФИС ГЕЙМС” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Красно
село”, бул. „България” № 58, вх. Б, магазин № 2, ЕИК: 130868758, представлявано от Йордан
Станчев Динев – управител, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата в игрална зала с
адрес: гр. София, бул. „Кн. Мария Луиза” № 103.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „МЕМФИС ГЕЙМС” ООД, гр. София,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
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Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.40. „УДАЧА КЛУБ СОФИЯ“ЕООД, гр. София /изх. № П-2422/12.11.2013 г./,/вх. № И2422/17.09.13г./
На 17.09.2013 г. с вх. № И-2422, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „УДАЧА КЛУБ
СОФИЯ” ЕООД, гр. София, за увеличение с 25 /двадесет пет/ броя игрални автомата и
утвърждаване на Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати, Задължителни правила за организацията на работата и финансовия контрол
при организиране на хазартни игри с игрални автомати и задължителни образци за счетоводна
отчетност и Задължителни изисквания за игралните зали по отношение на вида на
помещенията или сградата, минималната площ, разпределението на помещенията и
необходимото техническо оборудване за контрол в игрална зала с адрес: гр. София, район
„Възраждане”, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 31.
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 и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. 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 писменото искане и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„УДАЧА КЛУБ СОФИЯ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Изгрев”, ж.к. „Дианабад”, бл. 61, ет. 4, ап. 10, ЕИК 201052913, представлявано от Димитър
Любомиров Киров – управител, за увеличение с 25 / двадесет и пет/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр. София, район „Възраждане”, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 31.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „УДАЧА КЛУБ СОФИЯ” ЕООД, гр.
София:
1. Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати;
2. Задължителни правила за организацията на работата и финансовия контрол
при организиране на хазартни игри с игрални автомати и задължителни образци за счетоводна
отчетност;
3. Задължителни изисквания за игралните зали по отношение на вида на
помещенията или сградата, минималната площ, разпределението на помещенията и
необходимото техническо оборудване за контрол .
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.41.

„ГЕЙМ – 4“ АД, гр. София /изх. № П-2778/12.11.2013 г./,/вх. № И-2778/05.11.13г./

На 05.11.2013 г. с вх. № И-2778, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1, т. 3, т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ГЕЙМ - 4” АД, гр.
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София, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат и утвърждаване на Задължителни
игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална
зала с адрес: гр. София, ул. „Дякон Игнатий“ № 4.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и 2 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. 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 писменото искане и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ГЕЙМ - 4” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище”, ул.
„Искър” № 14, ЕИК: 121005279 представлявано от Георги Методиев Карабельов – управител,
за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. София, ул. „Дякон
Игнатий” № 4.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ГЕЙМ - 4” АД, гр. София,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.42. „БОРА 3001“ООД, гр. София /изх. № П-2781/12.11.2013 г./,/вх. № И-2781/05.11.13г./
На 05.11.2013 г. с вх. № И-2781 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 3, т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БОРА 3001” ООД, гр.
София, за подмяна на 13 /тринадесет/ броя игрални автомати с 18 /осемнадесет/ броя игрални
места с 18 /осемнадесет/ броя игрални автомати с 18 /осемнадесет/ броя игрални места,
намаление с 2 /два/ броя на игралните автомати и утвърждаване на Задължителни игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. София, ж.к. „Люлин III“, бул. „Захари Стоянов” № 2, кв. 47 – Кооперативен пазар.
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 и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. 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 писменото искане и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„БОРА 3001” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Люлин”, кв. „Люлин
3”, бул. „Захари Стоянов” № 2, ЕИК: 200248510, представлявано от Пепа Димитрова
Момчилова – Колева - управител, за подмяна на 13 /тринадесет/ броя игрални автомати с 18
/осемнадесет/ броя игрални места с 18 /осемнадесет/ броя игрални автомати с 18
/осемнадесет/ броя игрални места и намаление с 2 /два/ броя на игралните автомати в игрална
зала с адрес: гр. София, ж.к. „Люлин III“, бул. „Захари Стоянов” № 2, кв. 47 – Кооперативен
пазар.
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ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „БОРА 3001” ООД, гр. София,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.43. „АТРОНИК“ЕООД,
2803/06.11.13г./

гр.

София

/изх.

№

П-2803/12.11.2013

г./,/вх.

№

И-

На 06.11.2013 г. с вх. № И-2803, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1, т. 3, т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „АТРОНИК” ЕООД,
гр. София, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата и утвърждаване на Задължителни
игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати и
Задължителни технически изисквания за системите за контрол върху хазартните игри и
игралното оборудване в игрална зала с адрес: гр. София, район „Сердика”, бул. „Христо
Ботев” № 131.
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 и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. 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 писменото искане и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„АТРОНИК” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Красно село”, ж.к.
„Борово”, ул. „Борово” № 57-59, вх. Б, ет. 2, ап. 3, ЕИК: 201409545, представлявано от Олена
Викторовна Бредихина - управител, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална
зала с адрес: гр. София, район „Сердика”, бул. „Христо Ботев” № 131.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „АТРОНИК” ЕООД, гр. София:
1. Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати;
2. Задължителни технически изисквания за системите за контрол върху
хазартните игри и игралното оборудване.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.44. „ТОТАЛ ПАРТНЪРС“ЕООД, гр. Враца /изх. № П-2760/12.11.2013 г./,/вх. № И2760/31.10.13г./
На 31.10.2013 г. с вх. № И-2760, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 3, т. 11, е подадено писмено искане от „ТОТАЛ ПАРТНЪРС” ЕООД, гр. Враца, за
подмяна на 3 /три/, увеличение с 1 /един/ брой игрален автомат и утвърждаване на
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Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Смолян бул. „България” № 51.
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 и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. 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 писменото искане и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
ТОТАЛ ПАРТНЪРС” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Враца, ул.
„Г.С.Раковски” № 41, ет.3, ЕИК: 106629150, представлявано от Емилианна Николаева
Любенова – управител, за подмяна на 3 /три/ и увеличение с 1 /един/ брой игрален автомат в
игрална зала с адрес: гр. Смолян, бул. „България” № 51.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ТОТАЛ ПАРТНЪРС” ЕООД, гр. Враца,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.45. „КАЗИНО БГ“ЕООД, гр. Пловдив /изх. № П-2772/12.11.2013 г./,/вх. № И2772/04.11.13г./
На 04.11.2013 г. с вх. № И-2772 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 3, т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО БГ” ЕООД,
гр. Пловдив, за подмяна на 11 /единадесет/ броя игрални автомати, утвърждаване на
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала и Задължителни технически изисквания за системите за контрол
върху хазартните игри и игралното оборудване за игрална зала с адрес: гр. Пловдив, р-н
„Север“, ул. „Победа” № 21.
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 и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. 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 писменото искане и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„КАЗИНО БГ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, р-н „Централен”, ул.
„Кръстю Пастухов” № 12Б, ЕИК: 160115595, представлявано от Георги Иванов Букорещлиев
- управител, за подмяна на 11 /единадесет/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Пловдив, р-н „Север“, ул. „Победа” № 21.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КАЗИНО БГ” ЕООД, гр. Пловдив:
1.
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни
игри с игрални автомати.
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2.
Задължителни технически изисквания за системите за контрол върху
хазартните игри и игралното оборудване.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.46. „КОРА“ЕООД, гр. Хасково /изх. № П-2749/12.11.2013 г./,/вх. № И-2749/29.10.13г./
На 29.10.2013 г. с вх. № И-2749, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 3, т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КОРА” ЕООД, гр.
Хасково, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата и утвърждаване на Задължителни
игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална
зала с адрес: гр. Свиленград, област Хасково, пл. „14-ти март”, к-с „Али Баба”.
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 и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. 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 писменото искане и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„КОРА” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Хасково, ул. „Патриарх Евтимий”,
бл. 1, ЕИК: 836034820, представлявано от Веселин Кирилов Сивинов - управител, за подмяна
на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Свиленград, област Хасково, пл.
„14-ти март”, к-с „Али Баба”.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КОРА” ЕООД, гр. Хасково,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.47. „КОЛОРАДО“ЕООД, гр. Раковски /изх. № П-2775/12.11.2013 г./,/вх. № И2775/04.11.13г./
На 04.11.2013 г. с вх. № И-2775, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1, т. 3, т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КОЛОРАДО”
ЕООД, гр. Раковски, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата и утвърждаване на
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати за игрална зала с адрес: гр. Раковски, област Пловдив, ул. „Москва” № 5.
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 и за даване на разрешения за
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извършване на промени в тях. 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 писменото искане и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„КОЛОРАДО” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Раковски, област Пловдив, ул.
„Тодор Икономов” № 8, ЕИК: 160043142, представлявано от Милко Петров Айлов управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Раковски,
област Пловдив, ул. „Москва” № 5.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КОЛОРАДО” ЕООД, гр. Раковски,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.48. „КРИСИ“ООД, гр. Бургас /изх. № П-2806/13.11.2013 г./,/вх. № И-2806/07.11.13г./
На 07.11.2013 г. с вх. № И-2806, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 3 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КРИСИ” ООД, гр. Бургас, за
подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата и утвърждаване на Задължителни игрални условия
и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Бургас, ж.к.„Зорница“, подлез „Янко Андонов“ № 5, 6 и 6’.
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 и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. 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 писменото искане и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„КРИСИ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ж.к. „П.Р.Славейков“, бл. 50,
вх. 1 ет. 14, ап.101, ЕИК: 119663747, представлявано от Делчо Ангелов Мелев – управител, за
подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Бургас, ж.к. „Зорница“
подлез „Янко Андонов“ № 5, 6 и 6’.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КРИСИ” ООД, гр. Бургас,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.49. „ЦЕЗАР“ООД, гр. Плевен /изх. № П-2780/13.11.2013 г./,/вх. № И-2780/05.11.13г./
На 05.11.2013 г. с вх. № И-2780, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЦЕЗАР” ООД, гр.
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Плевен, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата и утвърждаване на Задължителни
игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална
зала с адрес: гр. Габрово, пл. „1-ви май 1876” № 3.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, 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 и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. 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 писменото искане и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЦЕЗАР” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Плевен, ж.к. „Сторгозия“, бл. 30, вх.
Б, ет. 1, ап.3, ЕИК: 114635854, представлявано от Радослав Цветанов Христов – управител и
Иван Христов Иванов - управител, заедно и поотделно, за подмяна на 2 /два/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. Габрово, пл. „1-ви май 1876“ № 3.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЦЕЗАР” ООД, гр. Плевен,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.50. „ЦЕЗАР“ООД, гр. Варна /изх. № П-2834/15.11.2013 г./,/вх. № И-2834/11.11.13г./
На 11.11.2013 г. с вх. № И-2834, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1, т. 3, т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЦЕЗАР” ООД, гр.
Враца, за подмяна на 13 /тринадесет/ броя игрални автомата с 18 /осемнадесет/ броя игрални
места с 13 /тринадесет/ броя игрални автомата с 18 /осемнадесет/ броя игрални места и
утвърждаване на Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри
с игрални автомати и Задължителни технически изисквания за системите за контрол върху
хазартните игри и игралното оборудване в игрална зала с адрес: гр. Враца, ул. „Васил
Кънчeв” № 76.
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 и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. 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 писменото искане и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЦЕЗАР” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Враца, ул. „Васил Кънчeв” № 76,
ЕИК: 106045373, представлявано от Росен Михайлов Виденов – управител, за подмяна на 13
/тринадесет/ броя игрални автомата с 18 /осемнадесет/ броя игрални места с 13 /тринадесет/
броя игрални автомата с 18 /осемнадесет/ броя игрални места в игрална зала с адрес: гр.
Враца, ул. „Васил Кънчeв” № 76.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЦЕЗАР” ООД, гр. Враца, Задължителни
игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати и

Стр. 85
Задължителни технически изисквания за системите за контрол върху хазартните игри и
игралното оборудване.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.51. „ЦЕЗАР“ООД, гр. Варна /изх. № П-2835/15.11.2013 г./,/вх. № И-2835/11.11.13г./
На 11.11.2013 г. с вх. № И-2835, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1, т. 3, т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЦЕЗАР” ООД, гр.
Враца, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата и утвърждаване на Задължителни
игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати и
Задължителни технически изисквания за системите за контрол върху хазартните игри и
игралното оборудване в игрална зала с адрес: гр. Кнежа, област Плевен, ул. “Марин Боев” №
52 А.
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 и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. 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 писменото искане и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЦЕЗАР” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Враца, ул. „Васил Кънчeв” № 76,
ЕИК: 106045373, представлявано от Росен Михайлов Виденов – управител, за подмяна на 6
/шест/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Кнежа, област Плевен, ул. “Марин
Боев” № 52 А.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЦЕЗАР” ООД, гр. Враца, Задължителни
игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати и
Задължителни технически изисквания за системите за контрол върху хазартните игри и
игралното оборудване.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.52. „ЦЕЗАР“ООД, гр. Варна /изх. № П-2836/15.11.2013 г./,/вх. № И-2836/11.11.13г./
На 11.11.2013 г. с вх. № И-2836, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1, т. 3, т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЦЕЗАР” ООД, гр.
Враца, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата и утвърждаване на Задължителни
игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати и
Задължителни технически изисквания за системите за контрол върху хазартните игри и
игралното оборудване в игрална зала с адрес: гр. Бяла Слатина, област Враца, ул. “Хан Крум”
№ 72Г.
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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 и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. 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 писменото искане и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЦЕЗАР” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Враца, ул. „Васил Кънчeв” № 76,
ЕИК: 106045373, представлявано от Росен Михайлов Виденов – управител, за подмяна на 6
/шест/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Бяла Слатина, област Враца, ул. “Хан
Крум” № 72Г.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЦЕЗАР” ООД, гр. Враца, Задължителни
игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати и
Задължителни технически изисквания за системите за контрол върху хазартните игри и
игралното оборудване.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.53. „БЕФ“ООД, гр. Сливен /изх. № П-2807/13.11.2013 г./,/вх. № И-2807/07.11.13г./
На 07.11.2013 г. с вх. № И-2807, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 3 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БЕФ” ООД, гр. Сливен, за
подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата и утвърждаване на Задължителни игрални условия
и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр.Бургас, ж.к.„Лазур“ бл.102, партер № 2 и № 3.
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 и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. 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 писменото искане и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
БЕФ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, ж.к. „Стоян Заимов“, бл. 50, вх.
Б, ет. 3, ап.8, ЕИК: 119648193, представлявано от Петранка Цонкова Христова – управител, за
подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Бургас, ж.к. „Лазур” бл.
102, партер № 2 и № 3.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „БЕФ” ООД, гр. Сливен, Задължителни
игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
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2.54. „БЕФ“ООД, гр. Сливен /изх. № П-2808/14.11.2013 г./,/вх. № И-2808/07.11.13г./
На 07.11.2013 г. с вх. № И-2808, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 3 и т.11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БЕФ” ООД, гр. Сливен, за
подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата и утвърждаване на Задължителни игрални условия
и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр.Бургас, ж.к.„Изгрев“ бл.112, партер.
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 и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. 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 писменото искане и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
БЕФ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, ж.к. „Стоян Заимов“, бл. 50, вх.
Б, ет. 3, ап.8, ЕИК: 119648193, представлявано от Петранка Цонкова Христова – управител, за
подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Бургас, ж.к. „Изгрев“ бл.
112, партер.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „БЕФ” ООД, гр. Сливен, Задължителни
игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.55. „БЕЛФАСТ“ООД,
2777/05.11.13г./

гр.

София

/изх.

№

П-2777/13.11.2013

г./,/вх.

№

И-

На 05.11.2013 г. с вх. № И-2777, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1, т. 3, т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БЕЛФАСТ” ООД,
гр. София, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат и утвърждаване на Задължителни
игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална
зала с адрес: гр. София, район „Слатина”, ул. „Борис Христов“ № 2 А.
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 и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. 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 писменото искане и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„БЕЛФАСТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Лозенец”, ул.
„Кричим” № 63, ЕИК: 175023590, представлявано от Георги Методиев Карабельов –
управител, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. София,
район „Слатина”, ул. „Борис Христов” № 2 А.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „БЕЛФАСТ” ООД, гр. София,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати.
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Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането
са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.56. „ЕЛИТ 8“ЕООД, гр. Севлиево /изх. № П-2796/15.11.2013 г./,/вх. № И2796/06.11.13г./
На 06.11.2013 г. с вх. № И-2796, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕЛИТ 8” ЕООД, гр.
Севлиево, за подмяна на 4 /четири/, увеличение с 2 /два/ броя игрални автомата и
утвърждаване на Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри
с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Велико Търново, ул. „Георги Бакалов” № 1.
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 и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. 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 писменото искане 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, вх. А, ЕИК: 200244138, представлявано от Цветан Ботев Макавеев управител, за подмяна на 4 /четири/ и увеличение с 2 /два/ броя игрални автомата в игрална
зала с адрес: гр. Велико Търново, ул. „Георги Бакалов” № 1.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЕЛИТ 8” ЕООД, гр. Севлиево,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.57. „ПИРИНСТИЛ“ЕООД, гр. Ботевград /изх. № П-2787/13.11.2013 г./,/вх. № И2787/05.11.13г./
На 05.11.2013 г. с вх. № И-2787, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПИРИНСТИЛ”
ЕООД, гр. Ботевград, за подмяна на 4 /четири/, увеличение с 1 /един/ брой игрален автомат,
утвърждаване на Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри
с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Гоце Делчев, обл. Благоевград, ул. „Стоян
Петралийски” № 1, хотел „Валентино”.
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 и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във
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връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ, председателят предлага на членовете на ДКХ да
разгледат писменото искане и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ПИРИНСТИЛ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Ботевград, Софийска област,
ул. „Александър Стамболийски” № 48, ЕИК: 131334134, представлявано от Ивелина
Георгиева Шопова - управител, за подмяна на 4 /четири/ и увеличение с 1 /един/ брой игрален
автомат в игрална зала с адрес: гр. Гоце Делчев, обл. Благоевград, ул. „Стоян Петралийски”
№ 1, хотел „Валентино”.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ПИРИНСТИЛ” ЕООД, гр. Ботевград,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.58. „ПИРИНСТИЛ“ЕООД, гр. Ботевград /изх. № П-2794/15.11.2013 г./,/вх. № И2794/06.11.13г./
На 06.11.2013 г. с вх. № И-2794, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПИРИН СТИЛ“
ЕООД, гр. Ботевград, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата с 8 /осем/ броя игрални
места, с 4 /четири/ броя игрални автомата със 7 /седем/ броя игрални места, в резултат на
което игралните места в залата намаляват с 1 /един/ брой, увеличение с 2 /два/ броя игрални
автомата и утвърждаване на Задължителни игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Ботевград, област София, пл.
„Незнаен войн“ № 4.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и 2 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. 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 писменото искане и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ПИРИН СТИЛ“ ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Ботевград, област София, ул.
„Александър Стамболийски“ № 48 , ЕИК: 131334134, представлявано от Ивелина Георгиева
Шопова - управител, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата с 8 /осем/ броя игрални
места, с 4 /четири/ броя игрални автомата със 7 /седем/ броя игрални места, в резултат на
което игралните места в залата намаляват с 1 /един/ брой, увеличение с 2 /два/ броя игрални
автомата, в игрална зала с адрес: гр. Ботевград, област София, пл. „Незнаен войн“ № 4.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ПИРИН СТИЛ” ЕООД, гр. Ботевград,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
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Против - няма.
2.59. „ВЕНИС КАЗИНОС“ООД, гр. София /изх. № П-2792/13.11.2013 г./,/вх. № И2792/06.11.13г./
На 06.11.2013 г. с вх. № И-2792 в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1,
т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ВЕНИС КАЗИНОС”
ООД, гр. София, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата и утвърждаване на
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрална зала с
адрес: гр. София, бул. „Васил Левски“ № 29.
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 и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. 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 писменото искане и да вземат решение, с което:
I.Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ВЕНИС КАЗИНОС” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Оборище“,
ул. „Искър” № 14, ЕИК: 131004720, представлявано от Георги Методиев Карабельов –
управител, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, бул.
„Васил Левски“ № 29.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ВЕНИС КАЗИНОС” ООД, гр. София,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.60. „ХЕМУС ТУРС“ЕООД, гр. София /изх. № П-2832/13.11.2013 г./,/вх. № И2832/08.11.13г./
На 08.11.2013 г. с вх. № И-2832, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 3, т. 11 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ХЕМУС ТУРС” ЕООД, гр.
София, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата и утвърждаване на Задължителни
игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална
зала с адрес: гр. Благоевград, ул. „Крали Марко” № 8.
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 и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. 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 писменото искане и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„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,
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представлявано от Йонко Маринов Радков - управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. Благоевград, ул. „Крали Марко” № 8.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ХЕМУС ТУРС” ЕООД, гр. София,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.61. „АНЕЛ 98“ЕООД, гр. София /изх. № П-2818/13.11.2013 г./,/вх. № И-2818/07.11.13г./
На 07.11.2013 г. с вх. № И-2818, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „АНЕЛ 98” ЕООД, гр.
София, за подмяна на 8 /осем/ броя игрални автомати с 8 /осем/ броя игрални места с 8 /осем/
броя игрални автомати с 19 /деветнадесет/ броя игрални места, намаление с 2 /два/ броя
игрални автомата, утвърждаване на Задължителни игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати и утвърждаване на Задължителни
технически изисквания за системите за контрол върху хазартните игри и игралното
оборудване в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Витоша” № 31-33.
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 и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. 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 писменото искане и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„АНЕЛ 98” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Възраждане”, бул.
„Тодор Александров” № 14, бл. АХК „АНЕЛ”, ЕИК: 121634756, представлявано от Ангел
Борисов Симеонов - управител, за подмяна на 8 /осем/ броя игрални автомати с 8 /осем/ броя
игрални места с 8 /осем/ броя игрални автомати с 19 /деветнадесет/ броя игрални места и
намаление с 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Витоша”
№ 31-33.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „АНЕЛ 98” ЕООД, гр. София,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати и Задължителни технически изисквания за системите за контрол върху хазартните
игри и игралното оборудване.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.62. „ВИЛОКС ГРУП“ЕООД, гр. София /изх. № П-2816/13.11.2013 г./,/вх. № И2816/07.11.13г./
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На 07.11.2013 г. с вх. № И-2816, в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал.
1, т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ВИЛОКС ГРУП”
ЕООД , гр. София, за подмяна на 8 /осем/ броя игрални автомата и утвърждаване на
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Разград, пл. „Момина чешма”.
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 и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. 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 писменото искане и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ВИЛОКС ГРУП” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Овча
купел”, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 12, ЕИК: 040348114, представлявано заедно от Вернер
Клайн и Томаш Мачий Петриковски - управители, за подмяна на 8 /осем/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. Разград, пл. „Момина чешма”.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ВИЛОКС ГРУП” ЕООД , гр. София,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.63. ЕТ „ОРЛИН ИВАНОВ – КОМЕРС“, гр. Русе /изх. № П-2770/14.11.2013 г./,/вх. №
И-2770/04.11.13г./
На 04.11.2013 г. с вх. № И-2770, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „ОРЛИН ИВАНОВ
– КОМЕРС”, гр. Русе, за подмяна на 7 /седем/, увеличение с 3 /три/ броя игрални автомата,
утвърждаване на Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри
с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Русе, ул. „Константин Иречек” № 15.
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 и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. 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 писменото искане и да вземат решение, с което:
I. 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 7 /седем/ и увеличение с 3 /три/ броя
игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Русе, ул. „Константин Иречек” № 15.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от ЕТ „ОРЛИН ИВАНОВ – КОМЕРС”, гр.
Русе, Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати.
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Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането
са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.64. „КАЛИМАН“ЕООД, гр. София /изх. № П-2831/14.11.2013 г./,/вх. № И2831/08.11.13г./
На 08.11.2013 г. с вх. № И-2831, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 3, т. 11, е подадено писмено искане от „КАЛИМАН” ЕООД, гр. София, за подмяна на 2
/два/, увеличение с 2 /два/ броя игрални автомата и утвърждаване на Задължителни игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати 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”.
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 и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. 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 писменото искане и да вземат решение, с което:
I. 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 подмяна на 2 /два/ и увеличение с 2 /два/ 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,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.65. „НАЦИОНАЛ ГРУП“ООД, гр. София /изх. № П-2677/14.11.2013 г./,/вх. № И2677/06.11.13г./
На 17.10.2013 г. с вх. № И-2677, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „НАЦИОНАЛ ГРУП”
ООД, гр. София, за увеличение с 6/шест/ броя игрални автомата и утвърждаване на
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ул. „Иван Вазов” № 98.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и 2 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
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При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. 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 писменото искане и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на на
„НАЦИОНАЛ ГРУП” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Младост”,
ул. Михаил Тенев № 6, ет. 2, ЕИК: 816114846, представлявано от Данаил Христов Илиев –
управител, за увеличение с 6 /шест/ броя игрални автомата игрални автомата в игрална зала с
адрес: гр. Пловдив, ул. „Иван Вазов” № 98.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „НАЦИОНАЛ ГРУП” ООД, гр. София,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.66. СД „ПАНО И САНИ – АВРАМОВИ И СИЕ“, гр. Горна Оряховица /изх. № П2788/14.11.2013 г./,/вх. № И-2788/06.11.13г./
На 06.11.2013 г. с вх. № И-2788, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1, т. 3, т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от СД „ПАНО И САНИ
– АВРАМОВИ И СИЕ”, гр. Горна Оряховица, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата
и утвърждаване на Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни
игри с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. Велико Търново, ул. „Васил Левски” №
19.
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 и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. 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 писменото искане и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на СД
„ПАНО И САНИ – АВРАМОВИ И СИЕ” със седалище и адрес на управление: гр. Горна
Оряховица, обл. Велико Търново, ул. „Иван Вазов” № 3, ЕИК: 040238059, представлявано
заедно и поотделно от Йордан Филипов Аврамов – управител, и Димитър Савов Димитров –
управител, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Велико
Търново, ул. „Васил Левски” № 19.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от СД „ПАНО И САНИ – АВРАМОВИ И
СИЕ”, гр. Горна Оряховица, Задължителни игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
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Против - няма.
2.67. СД „ПАНО И САНИ – АВРАМОВИ И СИЕ“, гр. Горна Оряховица /изх. № П2789/14.11.2013 г./,/вх. № И-2789/06.11.13г./
На 06.11.2013 г. с вх. № И-2789, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1, т. 3, т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от СД „ПАНО И САНИ
– АВРАМОВИ И СИЕ”, гр. Горна Оряховица, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата и
утвърждаване на Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри
с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. Горна Оряховица, област Велико Търново, ул.
„Отец Паисий” № 2.
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 и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. 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 писменото искане и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на СД
„ПАНО И САНИ – АВРАМОВИ И СИЕ” със седалище и адрес на управление: гр. Горна
Оряховица, обл. Велико Търново, ул. „Иван Вазов” № 3, ЕИК: 040238059, представлявано
заедно и поотделно от Йордан Филипов Аврамов – управител, и Димитър Савов Димитров –
управител, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Горна
Оряховица, област Велико Търново, ул. „Отец Паисий” № 2.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от СД „ПАНО И САНИ – АВРАМОВИ И
СИЕ”, гр. Горна Оряховица, Задължителни игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.68. „ЧЕРНО И БЯЛО – 2007“ЕООД, гр. София /изх. № П-2783/14.11.2013 г./,/вх. № И2783/06.11.13г./
На 05.11.2013 г. с вх. № И-2783 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 3, т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЧЕРНО И БЯЛО-2007”
ЕООД, гр. София, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати, увеличение с 1 /един/ брой на
игралните автомати и утвърждаване на Задължителни игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Сливен, ул. „Г.
С. Раковски” № 80.
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 и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. 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 писменото искане и да вземат решение, с което:
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І. 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, р-н „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 автомати и увеличение с 1 /един/ брой на игралните автомати в игрална зала с адрес:
гр. Сливен, ул. „Г. С. Раковски” № 80.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЧЕРНО И БЯЛО-2007” ЕООД, гр.
София, Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.69. „РЕСПЕКТ – 2007“ООД, гр. Карнобат /изх. № П-2827/14.11.2013 г./,/вх. № И2827/08.11.13г./
На 08.11.2013 г. с вх. № И-2827, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1, т. 3, т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „РЕСПЕКТ-2007”
ООД, гр. Карнобат, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата и утвърждаване на
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати и Задължителни технически изисквания за системите за контрол върху хазартните
игри и игралното оборудване в игрална зала с адрес: гр. Карнобат, област Бургас, УПИ І, кв.
49, имот пл. № 373, ул. „Девети септември” № 21.
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 и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. 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 писменото искане и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„РЕСПЕКТ-2007” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Карнобат, обл. Бургас, ул.
„Георги Кирков” № 15, ЕИК: 147241557, представлявано от Пенка Колева Лафазанова управител, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Карнобат,
област Бургас, УПИ І, кв. 49, имот пл. № 373, ул. „Девети септември” № 21.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „РЕСПЕКТ-2007” ООД, гр. Карнобат:
1. Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати;
2. Задължителни технически изисквания за системите за контрол върху
хазартните игри и игралното оборудване.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
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2.70. „ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ“ООД, гр. Мъглиж /изх. № П-2822/14.11.2013 г./,/вх. № И2822/08.11.13г./
На 08.11.2013 г. с вх. № И-2822, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1, т. 3, т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕКСПРЕС
МЪГЛИЖ” ООД, гр. Мъглиж, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата и утвърждаване на
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати и Задължителни технически изисквания за системите за контрол върху хазартните
игри и игралното оборудване в игрална зала с адрес: гр. Чирпан, област Стара Загора, бул.
„Георги Димитров” № 22.
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 и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. 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 писменото искане и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Мъглиж, област Стара
Загора, ул. „Иван Вазов” № 33, ЕИК: 123698095, представлявано от Иван Тенев Тенчев управител, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Чирпан,
област Стара Загора, бул. „Георги Димитров” № 22.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ” ООД, гр.
Мъглиж:
1. Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати;
2. Задължителни технически изисквания за системите за контрол върху
хазартните игри и игралното оборудване.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.71. „ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ“ООД, гр. Мъглиж /изх. № П-2823/14.11.2013 г./,/вх. № И2823/08.11.13г./
На 08.11.2013 г. с вх. № И-2823, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ”
ООД, гр. Мъглиж, за подмяна на 4 /четири/, увеличение с 1 /един/ брой игрален автомат и
утвърждаване на Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри
с игрални автомати и Задължителни технически изисквания за системите за контрол върху
хазартните игри и игралното оборудване в игрална зала с адрес: гр. Карнобат, област Бургас,
бул. „България” № 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и 2 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във
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връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ, председателят предлага на членовете на ДКХ да
разгледат писменото искане и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Мъглиж, област Стара
Загора, ул. „Иван Вазов” № 33, ЕИК: 123698095, представлявано от Иван Тенев Тенчев управител, за подмяна на 4 /четири/ и увеличение с 1 /един/ брой игрален автомат в игрална
зала с адрес: гр. Карнобат, област Бургас, бул. „България” № 1.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ” ООД, гр.
Мъглиж:
1. Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати;
2. Задължителни технически изисквания за системите за контрол върху
хазартните игри и игралното оборудване.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.72. „КЕНОМАТ“ООД,
2820/07.11.13г./

гр.

Бургас

/изх.

№

П-2820/14.11.2013

г./,/вх.

№

И-

На 07.11.2013 г. с вх. № И-2820, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1, т. 3, т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КЕНОМАТ” ООД,
гр. Бургас, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата и утвърждаване на Задължителни
игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати и
Задължителни технически изисквания за системите за контрол върху хазартните игри и
игралното оборудване в игрална зала с адрес: гр. Велико Търново, ул. „Христо Ботев” № 3.
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 и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. 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 писменото искане 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 4 /четири/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. Велико Търново, ул. „Христо Ботев” № 3.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КЕНОМАТ” ООД, гр. Бургас:
1. Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати;
2. Задължителни технически изисквания за системите за контрол върху
хазартните игри и игралното оборудване.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5

Стр. 99
Против - няма.
2.73. „КАМЕЛОТ КЛУБ“ООД, гр. Русе /изх. № П-2771/14.11.2013 г./,/вх. № И2771/04.11.13г./
На 04.11.2013 г. с вх. № И-2771, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1, т. 3, т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАМЕЛОТ КЛУБ”
ООД, гр. Русе, за подмяна на 7 /седем/ броя игрални автомата и утвърждаване на
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати за игрална зала с адрес: гр. Сандански, област Благоевград, ул. „Македония” № 55.
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 и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. 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 писменото искане и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„КАМЕЛОТ КЛУБ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Русе, ул. „Воден”, № 11,
вх. Б, ет. 4, ЕИК: 201960578, представлявано от Антоанета Великова Стефанова – управител и
Стоян Чавдаров Янакиев - управител, заедно и поотделно, за подмяна на 7 /седем/ броя
игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Сандански, област Благоевград, ул. „Македония”
№ 55.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КАМЕЛОТ КЛУБ” ООД, гр. Русе,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.74. „ШАНС 07“ЕООД, гр. Поморие /изх. № П-2845/18.11.2013 г./,/вх. № И2845/12.11.13г./
На 12.11.2013 г. с вх. № И-2845, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1, т. 3, т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ШАНС 07” ЕООД,
гр. Поморие, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата и утвърждаване на Задължителни
игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална
зала с адрес: гр. Свиленград, област Хасково, пл. „Свилена”, х-л „Свилена”.
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 и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. 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 писменото искане и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ШАНС 07” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Поморие, област Бургас, кв.
„Свобода”, бл. 15, вх. А, ап. 9, ЕИК: 102963081, представлявано от Радослав Цветанов
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Христов - управител, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Свиленград, област Хасково, пл. „Свилена”, х-л „Свилена”.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ШАНС 07” ЕООД, гр. Поморие,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.75. „ШАНС 07“ЕООД, гр. Поморие /изх. № П-2846/18.11.2013 г./,/вх. № И2846/12.11.13г./
На 12.11.2013 г. с вх. № И-2846, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1, т. 3, т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ШАНС 07” ЕООД,
гр. Поморие, за подмяна на 10 /десет/ броя игрални автомата и утвърждаване на
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати за игрална зала с адрес: гр. Несебър, област Бургас, ул. „Струма” № 23.
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 и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. 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 писменото искане и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ШАНС 07” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Поморие, област Бургас, кв.
„Свобода”, бл. 15, вх. А, ап. 9, ЕИК: 102963081, представлявано от Радослав Цветанов
Христов - управител, за подмяна на 10 /десет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Несебър, област Бургас, ул. „Струма” № 23.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ШАНС 07” ЕООД, гр. Поморие,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.76. „ШАНС 07“ЕООД, гр. Поморие /изх. № П-2847/18.11.2013 г./,/вх. № И2847/12.11.13г./
На 12.11.2013 г. с вх. № И-2847, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1, т. 3, т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ШАНС 07” ЕООД,
гр. Поморие, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата и утвърждаване на Задължителни
игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална
зала с адрес: гр. Поморие, област Бургас, ул. „Ген. Скобелев” № 8.
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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 и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. 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 писменото искане и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ШАНС 07” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Поморие, област Бургас, кв.
„Свобода”, бл. 15, вх. А, ап. 9, ЕИК: 102963081, представлявано от Радослав Цветанов
Христов - управител, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр.
Поморие, област Бургас, ул. „Ген. Скобелев” № 8.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ШАНС 07” ЕООД, гр. Поморие,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.77. „ЛОТОС 93“ООД, гр. Стамболийски /изх. № П-2851/18.11.2013 г./,/вх. № И2851/13.11.13г./
На 13.11.2013 г. с вх. № И-2851, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1, т. 3, т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЛОТОС 93” ООД,
гр. Стамболийски, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата и утвърждаване на
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: с. Цалапица, община Родопи, област Пловдив, ул. „Стефан
Стамболов” № 24А, парцел 1744, УПИ ІІ-магазин, кв. 81.
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 и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. 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 писменото искане и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЛОТОС 93” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Стамболийски, област Пловдив,
ул. „Райко Даскалов” № 75, ЕИК: 825199354, представлявано от Атанас Георгиев Средков –
управител, Атанас Василев Шушутев – управител и Ангел Стоянов Лазаров – управител, за
подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: с. Цалапица, община
Родопи, област Пловдив, ул. „Стефан Стамболов” № 24А, парцел 1744, УПИ ІІ-магазин, кв.
81.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЛОТОС 93” ООД, гр. Стамболийски,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
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Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.78. „ОУШЪН ГЕЙМС“ООД, гр. София /изх. № П-2841/18.11.2013 г./,/вх. № И2841/11.11.13г./
На 11.11.2013 г. с вх. № И-2841, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1, т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ОУШЪН ГЕЙМС”
ООД, гр. София, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата и утвърждаване на
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. София, УПИ 705, кв. 66, магазин № 8, м. „Христо
Смирненски - Слатина”.
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 и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. 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 писменото искане и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ОУШЪН ГЕЙМС” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район “Слатина”,
ж.к. „Слатина – Христо Смирненски”, Търговски комплекс, офис 8, ЕИК: 130948357,
представлявано от Пламен Петров Петков - управител, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. София, УПИ 705, кв. 66, магазин № 8, м. „Христо
Смирненски - Слатина”.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ОУШЪН ГЕЙМС” ООД, гр. София,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.79. „ХЕМУС ТУРС“ЕООД, гр. София /изх. № П-2842/18.11.2013 г./,/вх. № И2842/11.11.13г./
На 11.11.2013 г. с вх. № И-2842, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1, т. 3 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ХЕМУС ТУРС” ЕООД, гр.
София, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, ж.к.
„Люлин”, бул. „Панчо Владигеров” № 74.
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 и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. 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
писменото искане и да вземат решение, с което:
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Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ХЕМУС ТУРС” ЕООД, гр. София, със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Младост”, бул. „Цариградско шосе” – 7-ми километър, сградата на ЗИТ, вх. 2, ет. 3, ЕИК:
102817233, представлявано от Йонко Маринов Радков - управител, за подмяна на 2 /два/ броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, ж.к. „Люлин”, бул. „Панчо Владигеров”
№ 74.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.80. „К И С – 98“ООД, гр. Първомай /изх. № П-2866/18.11.2013 г./,/вх. № И2866/14.11.13г./
На 14.11.2013 г. с вх. № И-2866, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 3, т. 11, е подадено писмено искане от „К и С - 98” ООД, гр. Пловдив, за увеличение с 3
/три/, подмяна на 9 /девет/ броя игрални автомата, утвърждаване на Задължителни игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати и утвърждаване на
Задължителни технически изисквания за системите за контрол върху хазартните игри и
игралното оборудване в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ул. „Васил Левски” № 15.
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 и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. 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 писменото искане и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на на
„К и С - 98” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, р-н „Северен”, ул.
“Карловска” № 36, ЕИК: 115238108, представлявано заедно и поотделно от Стоян Пенчев
Стоянов и Георги Иванов Букорещлиев – управители, за увеличение с 3 /три/ и подмяна на 9
/девет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ул. „Васил Левски” № 15.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „К и С - 98” ООД, гр. Пловдив,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати и Задължителни технически изисквания за системите за контрол върху хазартните
игри и игралното оборудване.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.81. „ВИСАБОН 2009“ООД, гр. София /изх. № П-2856/18.11.2013 г./,/вх. № И2856/13.11.13г./
На 13.11.2013 г. с вх. № И-2856, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 3, т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ВИСАБОН 2009” ООД,
гр. София, за увеличение с 1 /един/ брой игрален автомат с 40 /четиридесет/ броя игрални
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места и утвърждаване на Задължителни игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, ж.к. „Дружба 1”,
Кооперативен пазар.
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 и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. 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 писменото искане и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ВИСАБОН 2009” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Оборище”, ул.
„Искър” № 14, ЕИК: 200782311, представлявано от Емил Борисов Кабакчиев - управител, за
увеличение с 1 /един/ брой игрален автомат с 40 /четиридесет/ броя игрални места в игрална
зала с адрес: гр. София, ж.к. „Дружба 1”, Кооперативен пазар.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ВИСАБОН 2009” ООД, гр. София,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.82. „ВИЛОКС ГРУП“ЕООД, гр. София /изх. № П-2813/18.11.2013 г./,/вх. № И2813/07.11.13г./
На 07.11.2013 г. с вх. № И-2813 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 3, т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ВИЛОКС ГРУП”
ЕООД, гр. София за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата и утвърждаване на
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати за игрална зала с адрес: гр. Варна, р-н „Приморски”, ул. „Дубровник” № 2.
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 и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. 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 писменото искане и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ВИЛОКС ГРУП” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Овча купел”,
бул. „Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 12, ЕИК: 040348114, представлявано от Вернер Клайн управител и Томаш Мачий Петриковски - управител, заедно, за подмяна на 3 /три/ броя
игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Варна, р-н „Приморски”, ул. „Дубровник” № 2.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ВИЛОКС ГРУП” ЕООД, гр. София
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.

Стр.105
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.83. „ВИЛОКС ГРУП“ЕООД, гр. София /изх. № П-2812/18.11.2013 г./,/вх. № И2812/07.11.13г./
На 07.11.2013 г. с вх. № И-2812 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 3, т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ВИЛОКС ГРУП”
ЕООД, гр. София за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата и утвърждаване на
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати за игрална зала с адрес: гр. Варна, р-н „Приморски”, бул. „Осми Приморски полк”
№ 100.
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 и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. 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 писменото искане и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ВИЛОКС ГРУП” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Овча купел”,
бул. „Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 12, ЕИК: 040348114, представлявано от Вернер Клайн управител и Томаш Мачий Петриковски - управител, заедно, за подмяна на 3 /три/ броя
игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Варна, р-н „Приморски”, бул. „Осми Приморски
полк” № 100.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ВИЛОКС ГРУП” ЕООД, гр. София,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.84. „ВИЛОКС ГРУП“ЕООД, гр. София /изх. № П-2815/18.11.2013 г./,/вх. № И2815/07.11.13г./
На 07.11.2013 г. с вх. № И-2815 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 3, т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ВИЛОКС ГРУП”
ЕООД, гр. София за подмяна на 7 /седем/ броя и увеличение с 1 /един/ брой на игралните
автомати и утвърждаване на Задължителни игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. Плевен, ж.к. „Сторгозия”, к-с
„Теодорос”.
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 и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във
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връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ, председателят предлага на членовете на ДКХ да
разгледат писменото искане и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ВИЛОКС ГРУП” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Овча купел”,
бул. „Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 12, ЕИК: 040348114, представлявано от Вернер Клайн управител и Томаш Мачий Петриковски - управител, заедно, за подмяна на 7 /седем/ броя и
увеличение с 1 /един/ брой на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Плевен, ж.к.
„Сторгозия”, к-с „Теодорос”.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ВИЛОКС ГРУП” ЕООД, гр. София
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.85. „ВИЛОКС ГРУП“ЕООД, гр. София /изх. № П-2814/18.11.2013 г./,/вх. № И2814/07.11.13г./
На 07.11.2013 г. с вх. № И-2814 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 3, т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ВИЛОКС ГРУП”
ЕООД, гр. София за подмяна на 8 /осем/ броя и увеличение с 2 /два/ броя на игралните
автомати и утвърждаване на Задължителни игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. Силистра, ул. „Добруджа” №
1А.
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 и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. 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 писменото искане и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ВИЛОКС ГРУП” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Овча купел”,
бул. „Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 12, ЕИК: 040348114, представлявано от Вернер Клайн управител и Томаш Мачий Петриковски - управител, заедно, за подмяна на 8 /осем/ броя и
увеличение с 2 /два/ броя на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Силистра, ул.
„Добруджа” № 1А.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ВИЛОКС ГРУП” ЕООД, гр. София,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.86. „БЕФ“ООД, гр. Сливен /изх. № П-2839/18.11.2013 г./,/вх. № И-2839/11.11.13г./
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На 11.11.2013 г. с вх. № И-2839, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1, т. 3, т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БЕФ” ООД, гр.
Сливен, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата и утвърждаване на Задължителни
игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална
зала с адрес: гр. Тополовград, област Хасково, ул. „Христо Смирненски” № 34.
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 и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. 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 писменото искане и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„БЕФ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, ж.к. „Стоян Заимов”, бл. 50, вх.
Б, ет. 3, ап. 8, ЕИК: 119648193, представлявано от Петранка Цонкова Христова - управител, за
подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Тополовград, област
Хасково, ул. „Христо Смирненски” № 34.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „БЕФ” ООД, гр. Сливен, Задължителни
игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.87. „ЛОТОС“ООД, гр. Сливен /изх. № П-2838/18.11.2013 г./,/вх. № И-2838/11.11.13г./
На 11.11.2013 г. с вх. № И-2838, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1, т. 3, т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЛОТОС” ООД, гр.
Сливен, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата и утвърждаване на Задължителни
игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална
зала с адрес: гр. Сливен, бул. „Цар Симеон” № 25 А.
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 и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. 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 писменото искане и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЛОТОС” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, бул. „Хаджи Димитър” № 1,
ап. 7, ЕИК: 119639333, представлявано от Жечко Колев Дончев - управител и Руси Димитров
Грънчев - управител, заедно и поотделно, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр. Сливен, бул. „Цар Симеон” № 25 А.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЛОТОС” ООД, гр. Сливен,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати.
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Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.88. „ЛОТОС“ООД, гр. Сливен /изх. № П-2837/18.11.2013 г./,/вх. № И-2837/11.11.13г./
На 11.11.2013 г. с вх. № И-2837, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1, т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЛОТОС” ООД, гр.
Сливен, за подмяна на 2 /два/ броя, увеличение с 1 /един/ брой игрален автомат и
утвърждаване на Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри
с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Сливен, бул. „Георги Данчев”, атракционна
площадка КВК.
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 и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. 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 писменото искане и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЛОТОС” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, бул. „Хаджи Димитър” № 1,
ап. 7, ЕИК: 119639333, представлявано от Жечко Колев Дончев - управител и Руси Димитров
Грънчев - управител, заедно и поотделно, за подмяна на 2 /два/ броя, увеличение с 1 /един/
брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Сливен, бул. „Георги Данчев”, атракционна
площадка КВК.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЛОТОС” ООД, гр. Сливен,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.89. „ГЕЙМ-4“АД, гр. София /изх. № П-2849/18.11.2013 г./,/вх. № И-2849/12.11.13г./
На 12.11.2013 г. с вх. № И-2849, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ГЕЙМ-4” АД, гр.
София, за подмяна на 5 /пет/, увеличение с 11 /единадесет/ броя игрални автомата и
утвърждаване на Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри
с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Варна, ул. „Преслав” № 44.
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 и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във
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връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ, председателят предлага на членовете на ДКХ да
разгледат писменото искане и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ГЕЙМ-4” АД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище”, ул. „Искър”
№ 14, ЕИК: 121005279, представлявано от Георги Методиев Карабельов – управител, за
подмяна на 5 /пет/ и увеличение с 11 /единадесет/ броя игрални автомата в игрална зала с
адрес: гр. Варна, ул. „Преслав” № 44.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ГЕЙМ-4” АД, гр. София, Задължителни
игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.90. „ШУГЪР ГЕЙМС“ООД, гр. София /изх. № П-2755/18.11.2013 г./,/вх. № И2755/30.10.13г./
На 30.10.2013 г. с вх. № И-2755, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1, т. 3, т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ШУГЪР ГЕЙМС”
ООД, гр. София, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата и утвърждаване на
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати за игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Сливница” № 133.
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 и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. 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 писменото искане и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ШУГЪР ГЕЙМС” ООД със седалище и адрес на управление: : гр. София, район „Лозенец”,
ул. „Кричим” № 63, ЕИК: 131333192, представлявано от Митко Цветанов Тодоров управител, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, бул.
„Сливница” № 133.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ШУГЪР ГЕЙМС” ООД, гр. София,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
3. За тото и лото игри:
3.1. ДП“БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР“,
2712/05.11.2013 г./,/вх. № И-2712/22.10.13г./

гр.

София

/изх.

№

П-
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На 22.10.2013 г. с вх. № И-2712, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1, т. 3 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 хазартна тото игра „ТОТО 2”, изразяваща се в
откриване на 1 /един/ брой тото пункт.
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 и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във
връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 ЗХ, председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат
писменото искане и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промяна в издадения лиценз на ДП
„БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, със седалище и адрес на управление: гр. София,
район „Красно село”, ул. „Хайдушко изворче” № 28, ЕИК по БУЛСТАТ: 000694293,
представлявано от Дамян Георгиев Дамянов – изпълнителен директор, изразяваща се в
промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат печалби
за хазартна тото игра „ТОТО 2”, както следва:
Да се разреши на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” да приемат
залози и изплащат печалби за хазартна тото игра „ТОТО 2” в следните пунктове:
1. гр. Благоевград, ж.к. „Бялата висота“, ул. „Астра” № 10.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
3.2. „ЕВРОБЕТ“ООД, гр. София /изх. № П-2708/05.11.2013 г./,/вх. № И-2708/21.10.13г./
На 21.10.2013 г. с вх. № И-2708, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1, т. 3 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 и откриване на 3 /три/ броя букмейкърски пункта.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и 2 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. 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
писменото искане 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 Красен
Христов Хинков - 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
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разновидности: „ЕВРОШАНС”, „ЛОТОДЖАКПОТ”, „ЛОТОМАНИЯ”, „ШАНС” и
„ПОКЕР ШАНС”, както следва:
Да се прекрати дейността на „ЕВРОБЕТ” ООД в следните пунктове:
1.
гр. Хасково, бул. „Г.С.Раковски” № 11 А;
2.
с. Кирчево, община Угърчин, област Ловеч,
Стамболийски” № 87 А;
3.
с. Миладиново, област Кърджали, магазин № 142.

ул.

„Александър

Да се разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в
следните пунктове:
1.
2.
3.

с. Александрово, област Ловеч, пл. „Съединение” № 25;
гр. Бургас, ул. „Патриарх Евтимий” № 33;
гр. София, бул. „Д-р Петър Дертлиев” № 4.

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
3.3. „ЕВРОБЕТ“ООД, гр. София /изх. № П-2767/05.11.2013 г./,/вх. № И-2767/01.11.13г./
На 01.11.2013 г. с вх. № И-2767, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1, т. 3 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 9 /девет/ броя и откриване на 10 /десет/ броя букмейкърски пункта.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и 2 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. 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
писменото искане 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 Красен
Христов Хинков - управител, изразяващи се в промяна в броя и адресите на пунктовете, в
които ще се приемат залози и изплащат печалби за лото игра „ЛОТО ШАНС” с пет
разновидности: „ЕВРОШАНС”, „ЛОТОДЖАКПОТ”, „ЛОТОМАНИЯ”, „ШАНС” и „ПОКЕР
ШАНС”, както следва:
Да се прекрати дейността на „ЕВРОБЕТ” ООД в следните пунктове:
1. гр. Бойчиновци, обл. Монтана, ул. „Георги Димитров“ №25;
2. с. Бял извор, общ. Ардино, обл. Кърджали, УПИ II, кв. 24;
3. с. Волуяк, обл. София-град, ул. „Дружба“ № 11;
4.с. Елашница, общ. Разлог, обл. Благоевград, ул. „Георги Димитров“ № 114;
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5. с. Реброво, обшщ. Своге, обл. София област, ул. „Търговска“ № 1;
6. гр. Русе, ул. „Плиска“ № 94;
7. гр. София, ул. „Народно хоро“ № 79;
8. гр. Червен бряг, обл. Плевен, ул. „Антим I“ № 79;
9. с. Хвърлец, общ. Козлодуй, обл. Враца, ул. „Августа“ № 1.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
3.4. ДП“БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР“,
2774/12.11.2013 г./,/вх. № И-2774/04.11.13г./

гр.

София

/изх.

№

П-

На 04.11.2013 г. с вх. № И-2774, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 3 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 закриване на 1
/един/ брой тото пункт.
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 и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. 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
писменото искане и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени 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 прекрати дейността на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” в
следния пункт:
1.
гр. София, ул. „Тимок“ № 37.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
3.5. ДП“БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР“,
2798/14.11.2013 г./,/вх. № И-2798/06.11.13г./

гр.

София

/изх.

№

П-

На 06.11.2013 г. с вх. № И-2798, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 3 и от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ДП „БЪЛГАРСКИ
СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които
ще се приемат залози и изплащат печалби за тото игра „ТОТО 2”, изразяваща се в откриване
на 1 /един/ брой тото пункт.
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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 и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. 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
писменото искане и да вземат решение, с което:
Да се даде разрешение за извършване на промяна в издадения лиценз на ДП
„БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, със седалище и адрес на управление: гр. София,
р-н „Красно село”, ул. „Хайдушко изворче” № 28, ЕИК: 202766380, представлявано от Белчо
Бойчев Иванов – изпълнителен директор, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които
ще се приемат залози и изплащат печалби за тото игра „ТОТО 2”, както следва:
Да се разреши на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” да приема
залози и изплаща печалби за тото игра „ТОТО 2” в следния пункт:
1.

гр. Бухово, ул. „Никола Бонев“ № 5.

4. За залагания върху резултати от спортни състезания:
4.1. „ЕВРОФУТБОЛ“ООД, гр. София /изх. № П-2761/05.11.2013 г./,/вх. № И2761/31.10.13г./
На 31.10.2013 г. с вх. № И-2761, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 3 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, изразяваща се в
закриване на 5 /пет/ броя и откриване на 15 /петнадесет/ броя букмейкърски пункта.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и 2 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. 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
писменото искане и да вземат решение, с което:
Да се даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на
„ЕВРОФУТБОЛ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „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, както следва:
І. Да се прекрати дейността на „ЕВРОФУТБОЛ” ООД в следните пунктове:
1. гр. Петрич, област Благоевград, ул. „Цар Борис III” № 40;
2. гр. Елена, област Велико Търново, ул. „С. Михайловски” № 15;
3. гр. Харманли, област Хасково, ул. „Велико Търново” № 26;
4. гр. София, ул. „Народно хоро” № 75/79;
5. гр. София, ж.к. „Връбница-II”, ул. „Бели Дунав“, бл. 634.
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ІІ. Да се разреши на „ЕВРОФУТБОЛ” ООД да приема залози и изплаща
печалби в следните пунктове:
1. с. Борован, област Враца, ул. „Иван Вазов” № 2;
2. гр. Бургас, ул. „Княз Борис I” № 20;
3. гр. Дряново, област Габрово, ул. „Стефан Стамболов” № 39;
4. гр. Кърджали, кв. „Възрожденци”, бул. „Христо Ботев“ № 112;
5. гр. Кюстендил, кв. „Герена“, ул. „Асен Сюйчмезов” № 5;
6. гр. Кюстендил, ул. „Княз Ал. Батемберг” № 29;
7. гр. Мизия, ул. „Александър Якимов” № 20;
8. гр. Плевен, бул. „Христо Ботев” № 102;
9. гр. Разград, ул. „Юмрукчал“ № 19;
10. гр. София, община „Студентска“, ж.к. „Студентски град”, бл 58;
11. гр. София, община „Младост“, ул. „Инж. Георги Белов” № 18 А;
12. гр. София, община „Овча купел“, ж.к. „ Овча купел 1”, бл. 431;
13. гр. София, община „Витоша“, ул. „Казбек” № 12;
14. гр. Стара Загора, бул. „Патриарх Евтимий” № 155, вх. В;
15. с. Тенево, община „Тунджа“, област Ямбол, ул. „Георги Димитров” № 28.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
4.2. ДП“БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР“,
2711/05.11.2013 г./,/вх. № И-2711/22.10.13г./

гр.

София

/изх.

№

П-

На 22.10.2013 г. с вх. № И-2711, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 3 и от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ДП „БЪЛГАРСКИ
СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които
ще се приемат залози и изплащат печалби за хазартна 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 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 и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. 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
писменото искане и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промяна в издадения лиценз на
ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, със седалище и адрес на управление: гр.
София, район „Красно село”, ул. „Хайдушко изворче” № 28, ЕИК по БУЛСТАТ: 000694293,
представлявано от Дамян Георгиев Дамянов – изпълнителен директор, за промяна в броя и
адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат печалби за хазартна 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 хазартна игра със залагания върху резултати от спортни
състезания „СПОРТ ТОТО 1” в следния пункт:

Стр.115
1. гр. Благоевград, ж.к. „Бялата висота“, ул. „Астра” № 10.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
4.3. „ЕВРОБЕТ“ООД, гр. София /изх. № П-2710/05.11.2013 г./,/вх. № И-2710/21.10.13г./
На 21.10.2013 г. с вх. № И-2710, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1, т. 3 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 игра със залагания върху резултати от спортни състезания „СПОРТ ШАНС”,
изразяваща се в закриване на 3 /три/ броя и откриване на 3 /три/ броя букмейкърски пункта.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и 2 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. 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 писменото искане 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, ет. 4, ЕИК: 121179290, представлявано от Красен
Христов Хинков - управител, изразяващи се в 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 ШАНС”, както следва:
Да се прекрати дейността на „ЕВРОБЕТ” ООД в следните пунктове:
1.
гр. Хасково, бул. „Г.С.Раковски” № 11 А;
2.
с. Кирчево, община Угърчин, област Ловеч,
Стамболийски” № 87 А;
3.
с. Миладиново, област Кърджали, магазин № 142.

ул.

„Александър

Да се разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в
следните пунктове:
1.
2.
3.

с. Александрово, област Ловеч, пл. „Съединение” № 25;
гр. Бургас, ул. „Патриарх Евтимий” № 33;
гр. София, бул. „Д-р Петър Дертлиев” № 4.

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
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4.4. „ЕВРОБЕТ“ООД, гр. София /изх. № П-2769/05.11.2013 г./,/вх. № И-2769/01.11.13г./
На 01.11.2013 г. с вх. № И-2769, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1, т. 3 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 игра със залагания върху резултати от спортни състезания „СПОРТ ШАНС”,
изразяваща се в закриване на 9 /девет/ броя и откриване на 10 /десет/ броя букмейкърски
пункта.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и 2 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. 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 писменото искане 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, ет. 4, ЕИК: 121179290, представлявано от Красен
Христов Хинков - управител, изразяващи се в 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 ШАНС”, както следва:
Да се прекрати дейността на „ЕВРОБЕТ” ООД в следните пунктове:
1. гр. Бойчиновци, обл. Монтана, ул. „Георги Димитров“ №25;
2. с. Бял извор, общ. Ардино, обл. Кърджали, УПИ II, кв. 24;
3. с. Волуяк, обл. София-град, ул. „Дружба“ № 11;
4.с. Елашница, общ. Разлог, обл. Благоевград, ул. „Георги Димитров“ № 114;
5. с. Реброво, обшщ. Своге, обл. София област, ул. „Търговска“ № 1;
6. гр. Русе, ул. „Плиска“ № 94;
7. гр. София, ул. „Народно хоро“ № 79;
8. гр. Червен бряг, обл. Плевен, ул. „Антим I“ № 79;
9. с. Хвърлец, общ. Козлодуй, обл. Враца, ул. „Августа“ № 1.
Да се разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в
следните пунктове:
1. гр. Бусарци, обл. Монтана, ул. „23-септември“ № 42;
2. гр. Дряново, обл. Габрово, ул. „Стефан Стмаболов“ № 39;
3. гр. Каспичан, обл. Шумен, ул. „Мадарски конник“ № 46;
4. гр. Кресна, обл. Благоевград, ул. „Яне Сандански“ № 57;
5. гр. Кюстендил, ул. „Княз Александър Батенберг“ № 29, ет. 1;
6. с. Малчика, общ. Левски, обл. Плевен, ул. „Васил Левски“ № 42 Б;
7. с. Равадиново, общ. Созопол, обл. Бургас, ул. „Ропотамо“ № 2;
8. гр. София, ж.к. „Овча купел 1“, блок 431, вх. В, магазин 3;
9. гр. София, ул. „Любляна“ № 46А;
10. гр. Кюстендил, ул. „Цар Борис I“ № 51.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
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Против - няма.
4.5. ДП“БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР“,
2773/12.11.2013 г./,/вх. № И-2773/04.11.13г./

гр.

София

/изх.

№

П-

На 04.11.2013 г. с вх. № И-2773, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 3 и от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ДП „БЪЛГАРСКИ
СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които
ще се приемат залози и изплащат печалби за игра със залагания върху резултати от спортни
състезания „СПОРТ ТОТО 1”, изразяваща се в закриване на 1 /един/ брой тото пункт.
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 и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. 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 писменото искане и да вземат решение, с което:
Да се даде разрешение за извършване на промяна в издадения лиценз на ДП
„БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” със седалище и адрес на управление: гр. София,
р-н „Красно село”, ул. „Хайдушко изворче” № 28, ЕИК: 202766380, представлявано от Белчо
Бойчев Иванов – изпълнителен директор, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които
ще се приемат залози и изплащат печалби за игра със залагания върху резултати от спортни
състезания „СПОРТ ТОТО 1”, както следва:
Да се прекрати дейността на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” в
следния пункт:
1.
гр. София, ул. „Тимок“ № 37.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
4.6. ДП“БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР“,
2797/14.11.2013 г./,/вх. № И-2797/06.11.13г./

гр.

София

/изх.

№

П-

На 06.11.2013 г. с вх. № И-2797, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 3 и от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ДП „БЪЛГАРСКИ
СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които
ще се приемат залози и изплащат печалби за игра със залагания върху резултати от спортни
състезания „СПОРТ ТОТО 1”, изразяваща се в откриване на 1 /един/ брой тото пункт.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, 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 и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. 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 писменото искане и да вземат решение, с което:
Да се даде разрешение за извършване на промяна в издадения лиценз на ДП
„БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, със седалище и адрес на управление: гр. София,
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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 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 хазартна игра със залагания върху резултати от спортни
състезания „СПОРТ ТОТО 1” в следния пункт:
1.

гр. Бухово, ул. „Никола Бонев“ № 5.

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
5. За залагания върху случайни събития:
5.1.„ЕВРОБЕТ“ООД, гр. София /изх. № П-2709/05.11.2013 г./,/вх. № И-2709/21.10.13г./
На 21.10.2013 г. с вх. № И-2709, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1, т. 3 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 игра със залагания върху случайни събития „МЕДЖИК ШАНС”, изразяваща се в
закриване на 3 /три/ броя и откриване на 3 /три/ броя букмейкърски пункта.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и 2 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. 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 писменото искане 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 Красен
Христов Хинков - управител, изразяващи се в промяна в броя и адресите на пунктовете, в
които ще се приемат залози и изплащат печалби за игра със залагания върху случайни
събития „МЕДЖИК ШАНС”, както следва:
Да се прекрати дейността на „ЕВРОБЕТ” ООД в следните пунктове:
1.
гр. Хасково, бул. „Г.С.Раковски” № 11 А;
2.
с. Кирчево, община Угърчин, област Ловеч,
Стамболийски” № 87 А;
3.
с. Миладиново, област Кърджали, магазин № 142.

ул.

„Александър

Да се разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в
следните пунктове:
1.
2.
3.

с. Александрово, област Ловеч, пл. „Съединение” № 25;
гр. Бургас, ул. „Патриарх Евтимий” № 33;
гр. София, бул. „Д-р Петър Дертлиев” № 4.
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Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
5.2.„ЕВРОБЕТ“ООД, гр. София /изх. № П-2768/05.11.2013 г./,/вх. № И-2768/01.11.13г./
На 01.11.2013 г. с вх. № И-2768, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1, т. 3 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 игра със залагания върху случайни събития „МЕДЖИК ШАНС”, изразяваща се в
закриване на 9 /девет/ броя и откриване на 10 /десет/ броя букмейкърски пункта.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и 2 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. 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 писменото искане 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 Красен
Христов Хинков - управител, изразяващи се в промяна в броя и адресите на пунктовете, в
които ще се приемат залози и изплащат печалби за игра със залагания върху случайни
събития „МЕДЖИК ШАНС”, както следва:
Да се прекрати дейността на „ЕВРОБЕТ” ООД в следните пунктове:
1. гр. Бойчиновци, обл. Монтана, ул. „Георги Димитров“ №25;
2. с. Бял извор, общ. Ардино, обл. Кърджали, УПИ II, кв. 24;
3. с. Волуяк, обл. София-град, ул. „Дружба“ № 11;
4.с. Елашница, общ. Разлог, обл. Благоевград, ул. „Георги Димитров“ № 114;
5. с. Реброво, обшщ. Своге, обл. София област, ул. „Търговска“ № 1;
6. гр. Русе, ул. „Плиска“ № 94;
7. гр. София, ул. „Народно хоро“ № 79;
8. гр. Червен бряг, обл. Плевен, ул. „Антим I“ № 79;
9. с. Хвърлец, общ. Козлодуй, обл. Враца, ул. „Августа“ № 1.
Да се разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в
следните пунктове:
1. гр. Бусарци, обл. Монтана, ул. „23-септември“ № 42;
2. гр. Дряново, обл. Габрово, ул. „Стефан Стмаболов“ № 39;
3. гр. Каспичан, обл. Шумен, ул. „Мадарски конник“ № 46;
4. гр. Кресна, обл. Благоевград, ул. „Яне Сандански“ № 57;
5. гр. Кюстендил, ул. „Княз Александър Батенберг“ № 29, ет. 1;
6. с. Малчика, общ. Левски, обл. Плевен, ул. „Васил Левски“ № 42 Б;
7. с. Равадиново, общ. Созопол, обл. Бургас, ул. „Ропотамо“ № 2;
8. гр. София, ж.к. „Овча купел 1“, блок 431, вх. В, магазин 3;
9. гр. София, ул. „Любляна“ № 46А;
10. гр. Кюстендил, ул. „Цар Борис I“ № 51.
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Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
Раздел тринадесети – Разглеждане на писмени искания за утвърждаване на представени
от организаторите на хазартни игри правила по чл. 22, ал. 1, т. 4 - 7 и удостоверителни
знаци по чл. 22, ал. 1, т. 9 от Закона за хазарта:
1. За игри в игрално казино:
1.1. „ЛАРИС – ВЕГА“ООД, гр. София /изх. № П-2722/05.11.2013 г./,/вх. № И2722/23.10.13г./
На 23.10.2013 г. с вх. № И-2722, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 3, т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЛАРИС - ВЕГА” ООД,
гр. София, за утвърждаване на Задължителни правила за организацията на работата и
финансовия контрол при организиране на хазартни игри в игрално казино и задължителни
образци за счетоводна отчетност и Задължителни изисквания за игрални казина по отношение
на вида на сградата, минималната площ, разпределението на помещенията и необходимото
техническо оборудване за контрол в игрално казино с адрес: гр. Варна, бул. „Сливница” №
33, интерхотел „Черно море”.
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 и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. 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
писменото искане и да вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „ЛАРИС - ВЕГА” ООДq със седалище и
адрес на управление: гр. София, район „Средец”, ул. „Славянска” № 29, ЕИК: 121390871,
представлявано от Мариета Георгиева Цекова - Димитрова - управител и Борис Димов
Петков - прокурист, за игрално казино с адрес: гр. Варна, бул. „Сливница” № 33, интерхотел
„Черно море”, Задължителни правила за организацията на работата и финансовия контрол
при организиране на хазартни игри в игрално казино и задължителни образци за счетоводна
отчетност и Задължителни изисквания за игрални казина по отношение на вида на
помещенията или на сградата, минималната площ, разпределението на помещенията и
необходимото техническо оборудване за контрол.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.2. „САН МАРКО ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ“ЕООД, гр. София /изх. № П-2724/05.11.2013
г./,/вх. № И-2724/23.10.13г./
На 23.10.2013 г. с вх. № И-2724, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „САН МАРКО
ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ” ЕООД, гр. София, за утвърждаване на Задължителни правила за
организацията на работата и финансовия контрол при организиране на хазартни игри в
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игрално казино и образци за счетоводна отчетност и Задължителни изисквания за игрално
казино по отношение на вида на помещенията или сградата, минималната площ,
разпределението на помещенията и необходимото техническо оборудване за контрол и
утвърждаване на 3 /три/ броя образци на удостоверителни знаци /промоционални чипове/ в
игрално казино с адрес: гр. София, район „Младост”, ж.к. „Младост-3”, бул. „Александър
Малинов” № 77.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и 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 и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. 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
писменото искане и да вземат решение, с което:
I. Да бъдат утвърдени представените от „САН МАРКО ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ”
ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Сердика”, бул. „Княгиня
Мария Луиза” № 131, ЕИК: 130935662, представлявано само двама по двама от Махмут
Метин Шахин, Ейуп Канад Челик, Ихсан Ердемгил и Бирбудак Юксел– управители,
Задължителни правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране
на хазартни игри в игрално казино и образци за счетоводна отчетност и Задължителни
изисквания за игрално казино по отношение на вида на помещенията или сградата,
минималната площ, разпределението на помещенията и необходимото техническо
оборудване за контрол, за игрално казино с адрес: гр. София, район „Младост”, ж.к.
„Младост-3”, бул. „Александър Малинов” № 77.
II. Да бъдат утвърдени представените от „САН МАРКО ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ”
ЕООД, гр. София, 3 /три/ броя образци на удостоверителни знаци /промоционални чипове/ за
участие в хазартни игри на игрални маси.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.3. „ЕНТЕРТЕЙМАНТ“АД, гр. Пловдив /изх. № П-2715/05.11.2013 г./,/вх. № И2715/22.10.13г./
На 22.10.2013 г. с вх. № И-2715, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕНТЕРТЕЙМАНТ” АД, гр.
Пловдив, за утвърждаване на Задължителни правила за организацията на работата и
финансовия контрол при организиране на хазартни игри в игрално казино и образци за
счетоводна отчетност и Задължителни изисквания за игрално казино по отношение на вида на
помещенията или сградата, минималната площ, разпределението на помещенията и
необходимото техническо оборудване за контрол в игрално казино с адрес: гр. Пловдив, р-н
„Централен”, ул. „Капитан Райчо” № 2, хотел „ТРИМОНЦИУМ ПРИНЦЕС”.
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 и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във
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връзка с чл. 22, ал. 1, т. 11 от ЗХ, председателят предлага на членовете на ДКХ да
разгледат писменото искане и да вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „ЕНТЕРТЕЙМАНТ” АД със седалище и
адрес на управление: гр. Пловдив, р-н „Централен”, ул. „Капитан Райчо” № 2, ЕИК:
121882577, представлявано от изпълнителните директори: Корай Йонашчъ, Хасан Йозгюр
Фидан и Бора Ефендиоглу от всеки двама от общо тримата изпълнителни директори само
заедно, Задължителни правила за организацията на работата и финансовия контрол при
организиране на хазартни игри в игрално казино и образци за счетоводна отчетност и
Задължителни изисквания за игрално казино по отношение на вида на помещенията или
сградата, минималната площ, разпределението на помещенията и необходимото техническо
оборудване за контрол, за игрално казино с адрес: гр. Пловдив, р-н „Централен”, ул. „Капитан
Райчо” № 2, хотел „ТРИМОНЦИУМ ПРИНЦЕС”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.4. „ИНТКО ИНТЕРНЕШЪНЪЛ КАЗИНО КЛУБ“ЕАД, гр. София /изх. № П2726/05.11.2013 г./,/вх. № И-2726/23.10.13г./
На 23.10.2013 г. с вх. № И-2726, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ИНТКО ИНТЕРНЕШЪНЪЛ
КАЗИНО КЛУБ” ЕАД, гр. София, за утвърждаване на Задължителни правила за
организацията на работата и финансовия контрол при организиране на хазартни игри в
игрално казино и задължителни образци за счетоводна отчетност в игрално казино с адрес:
гр. София, район „Красно село”, бул. „Тотлебен” № 8, хотел „Родина”.
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 и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. 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
писменото искане и да вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „ИНТКО ИНТЕРНЕШЪНЪЛ КАЗИНО
КЛУБ” ЕАД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Красно село”, бул.
„Тотлебен” № 8, хотел „Родина”, ет. 21, ЕИК: 130240874, представлявано от Нури Билгеч и
Ерсан Догру или Нури Билгеч и Росен Солаков или Росен Солаков и Ерсан Догру, само двама
по двама, за игрално казино с адрес: гр. София, район „Красно село”, бул. „Тотлебен” № 8,
хотел „Родина”, Задължителни правила за организацията на работата и финансовия контрол
при организиране на хазартни игри в игрално казино и задължителни образци за счетоводна
отчетност в игрално казино.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
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1.5. „ИНТКО ИНТЕРНЕШЪНЪЛ КАЗИНО КЛУБ“ЕАД, гр. София /изх. № П2727/05.11.2013 г./,/вх. № И-2727/23.10.13г./
На 23.10.2013 г. с вх. № И-2727, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ИНТКО ИНТЕРНЕШЪНЪЛ
КАЗИНО КЛУБ” ЕАД, гр. София, за утвърждаване на Задължителни изисквания за игрални
казина по отношение на вида на сградата, минималната площ, разпределението на
помещенията и необходимото техническо оборудване за контрол в игрално казино с адрес: гр.
София, район „Красно село”, бул. „Тотлебен” № 8, хотел „Родина”.
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 и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. 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
писменото искане и да вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „ИНТКО ИНТЕРНЕШЪНЪЛ КАЗИНО
КЛУБ” ЕАД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Красно село”, бул.
„Тотлебен” № 8, хотел „Родина”, ет. 21, ЕИК: 130240874, представлявано от Нури Билгеч и
Ерсан Догру или Нури Билгеч и Росен Солаков или Росен Солаков и Ерсан Догру, само двама
по двама, за игрално казино с адрес: гр. София, район „Красно село”, бул. „Тотлебен” № 8,
хотел „Родина”, Задължителни изисквания за игрални казина по отношение на вида на
сградата, минималната площ, разпределението на помещенията и необходимото техническо
оборудване за контрол в игрално казино.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.6. „ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД“ЕАД, гр. Свиленград /изх. № П-2706/05.11.2013 г./,/вх.
№ И-2706/21.10.13г./
На 21.10.2013 г. с вх. № И-2706, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД”
ЕАД, гр. Свиленград, за утвърждаване на Задължителни правила за организацията на
работата и финансовия контрол при организиране на хазартни игри в игрално казино и
образци за счетоводна отчетност и Задължителни изисквания за игрално казино по
отношение на вида на помещенията или сградата, минималната площ, разпределението на
помещенията и необходимото техническо оборудване за контрол в игрално казино с адрес: гр.
Свиленград, област Хасково, ул. „Гео Милев” № 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и 2 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. 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
писменото искане и да вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД” ЕАД със
седалище и адрес на управление: гр. Свиленград, област Хасково, ул. „Гео Милев” № 1, ЕИК:
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160053297, представлявано заедно от Гюлбин Багджъ – изпълнителен директор и Мехмет
Тан – изпълнителен директор, Задължителни правила за организацията на работата и
финансовия контрол при организиране на хазартни игри в игрално казино и образци за
счетоводна отчетност и Задължителни изисквания за игрално казино по отношение на вида на
помещенията или сградата, минималната площ, разпределението на помещенията и
необходимото техническо оборудване за контрол, за игрално казино с адрес: гр. Свиленград,
област Хасково, ул. „Гео Милев” № 1.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.7. „АКТИВ –БГ“АД, гр. София /изх. № П-2725/05.11.2013 г./,/вх. № И-2725/23.10.13г./
На 23.10.2013 г. с вх. № И-2725, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „АКТИВ-БГ” АД, гр. София,
за утвърждаване на Задължителни изисквания за игрално казино по отношение на вида на
помещенията или сградата, минималната площ, разпределението на помещенията и
необходимото техническо оборудване за контрол в игрално казино с адрес: гр. София, бул.
„Княгиня Мария Луиза” № 131, х-л „София Принцес Хотел”.
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 и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. 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
писменото искане и да вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „АКТИВ-БГ” АД със седалище и адрес на
управление: гр. София, район „Сердика”, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 131,ЕИК:
121634959, представлявано от Зейнеп Бирбудак и Мехмет Бурхан Ергенч или Зейнеп
Бирбудак и Мехмет Йозгюр Бюйюкер, или Мехмет Бурхан Ергенч и Мехмет Йозгюр
Бюйюкер, само двама по двама, Задължителни изисквания за игрално казино по отношение
на вида на помещенията или сградата, минималната площ, разпределението на помещенията
и необходимото техническо оборудване за контрол, за игрално казино с адрес: гр. София, бул.
„Княгиня Мария Луиза” № 131, х-л „София Принцес Хотел”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.8. „ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД“ЕАД, гр. Свиленград /изх. № П-2750/12.11.2013 г./,/вх.
№ И-2750/29.10.13г./
На 29.10.2013 г. с вх. № И-2750, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 9 и т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПРИНЦЕС
СВИЛЕНГРАД” ЕАД, гр. Свиленград, за утвърждаване на Задължителни игрални условия и
правила за организиране и провеждане на хазартни игри в игрално казино и утвърждаване на
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6 /шест/ броя образци на удостоверителни знаци /промоционални чипове и билети/ в
игрално казино с адрес: гр. Свиленград, област Хасково, ул. „Гео Милев” № 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и 2 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. 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
писменото искане и да вземат решение, с което:
I. Да бъдат утвърдени представените от „ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД” ЕАД със
седалище и адрес на управление: гр. Свиленград, област Хасково, ул. „Гео Милев” № 1, ЕИК:
160053297, представлявано заедно от Гюлбин Багджъ – изпълнителен директор и Мехмет Тан
– изпълнителен директор, Задължителни игрални условия и правила за организиране и
провеждане на хазартни игри в игрално казино с адрес: гр. Свиленград, област Хасково, ул.
„Гео Милев” № 1.
II. Да бъдат утвърдени представените от „ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД” ЕАД, гр.
Свиленград, 6 /шест/ броя образци на удостоверителни знаци /промоционални чипове и
билети/ за участие в хазартни игри на игрални маси.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.9. „ЕНТЕРТЕЙМАНТ“АД, гр. Пловдив /изх. № П-2742/12.11.2013 г./,/вх. № И2742/28.10.13г./
На 28.10.2013 г. с вх. № И-2742, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 9 и т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕНТЕРТЕЙМАНТ”
АД, гр. Пловдив, за утвърждаване на Задължителни игрални условия и правила за
организиране и провеждане на хазартни игри в игрално казино и утвърждаване на 7 /седем/
броя образци на удостоверителни знаци /промоционални чипове и билети/ в игрално казино с
адрес: гр. Пловдив, р-н „Централен”, ул. „Капитан Райчо” № 2, хотел „Тримонциум
Принцес”.
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 и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. 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
писменото искане и да вземат решение, с което:
I. Да бъдат утвърдени представените от „ЕНТЕРТЕЙМАНТ” АД със седалище и
адрес на управление: гр. Пловдив, р-н „Централен”, ул. „Капитан Райчо” № 2, ЕИК:
121882577, представлявано от изпълнителните директори: Корай Йонашчъ, Хасан Йозгюр
Фидан и Бора Ефендиоглу от всеки двама от общо тримата изпълнителни директори само
заедно, Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри в игрално казино с адрес: гр. Пловдив, р-н „Централен”, ул. „Капитан Райчо” № 2, хотел
„Тримонциум Принцес”.
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II. Да бъдат утвърдени представените от „ЕНТЕРТЕЙМАНТ” АД, гр.
Пловдив, 7 /седем/ броя образци на удостоверителни знаци /промоционални чипове и билети/
за участие в хазартни игри на игрални маси.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.10. „ПИКАДИЛИ ХОЛДИНГ“ООД, гр. София /изх. № П-2718/12.11.2013 г./,/вх. № И2718/22.10.13г./
На 22.10.2013 г. с вх. № И-2718 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „ПИКАДИЛИ ХОЛДИНГ”
ООД, гр. София, за утвърждаване на Задължителни игрални условия и правила за
организиране и провеждане на хазартни игри в игрално казино, Задължителни правила за
организация на работата и финансовия контрол при организиране на хазартни игри в игрално
казино и образци за счетоводна отчетност, Задължителни изисквания за игрални казина по
отношение на вида на помещенията или сградата, минималната площ, разпределението на
помещенията и необходимото техническо оборудване за контрол, Задължителни технически
изисквания за системите за контрол върху хазартните игри и игралното оборудване за
игрално казино с адрес: гр. София, ул. „Калоян” № 6, х-л „Рила”, казино „Рила ”.
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 и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. 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 писменото искане и да вземат решение, с което:
I.
Да бъдат утвърдени представените от „ПИКАДИЛИ ХОЛДИНГ” ООД
със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Средец”, ул. „Калоян” № 6, х-л „Рила“,
ЕИК: 822116061, представлявано от Красимир Любенов Томов - управител, за игрално казино
с адрес: гр. София, ул. „Калоян” № 6, хотел „Рила”, казино „Рила“:
1.
Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане
на хазартни игри в игрално казино;
2.
Задължителни правила за организация на работата и финансовия контрол
при организиране на хазартни игри в игрално казино и образци за счетоводна отчетност;
3.
Задължителни изисквания за игрални казина по отношение на вида на
помещенията или сградата, минималната площ, разпределението на помещенията и
необходимото техническо оборудване за контрол;
4.
Задължителни технически изисквания за системите за контрол върху
хазартните игри и игралното оборудване.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
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1.11. „МАКРА – Т“ООД, гр. София /изх. № П-2717/12.11.2013 г./,/вх. № И2717/22.10.13г./
На 22.10.2013 г. с вх. № И-2717 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „МАКРА-Т” ООД, гр. София, за
утвърждаване на Задължителни правила за организацията на работата и финансовия контрол
при организиране на хазартни игри в игрално казино и образци за счетоводна отчетност,
Задължителни изисквания за игрални казина по отношение на вида на помещенията или
сградата, минималната площ, разпределението на помещенията и необходимото техническо
оборудване за контрол, Задължителни технически изисквания за системите за контрол върху
хазартните игри и игралното оборудване за игрално казино с адрес: гр. София, пл. „Народно
събрание” № 4.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и 2 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. 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
писменото искане и да вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „МАКРА-Т” ООД със седалище и адрес
на управление: гр. София, р-н „Средец”, пл. „Народно събрание” № 4, х-л „Радисън Блу, ЕИК:
040999826, представлявано от Красимир Любенов Томов - управител, за игрално казино с
адрес: гр. София, пл. „Народно събрание” № 4:
Задължителни правила за организация на работата и финансовия контрол
при организиране на хазартни игри в игрално казино и образци за счетоводна отчетност;
Задължителни изисквания за игрални казина по отношение на вида на
помещенията или сградата, минималната площ, разпределението на помещенията и
необходимото техническо оборудване за контрол;
Задължителни технически изисквания за системите за контрол върху
хазартните игри и игралното оборудване.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.12. „САН МАРКО ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ“ЕООД, гр. София /изх. № П-2758/12.11.2013
г./,/вх. № И-2758/30.10.13г./
На 30.10.2013 г. с вх. № И-2758, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „САН МАРКО
ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ” ЕООД, гр. София, за утвърждаване на Задължителни игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри в игрално казино с адрес: гр. София, район
„Младост”, ж.к. „Младост-3”, бул. „Александър Малинов” № 77.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и 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 и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във
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връзка с чл. 22, ал. 1, т. 11 от ЗХ, председателят предлага на членовете на ДКХ да
разгледат писменото искане и да вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „САН МАРКО ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ”
ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Сердика”, бул. „Княгиня
Мария Луиза” № 131, ЕИК: 130935662, представлявано само двама по двама от Махмут
Метин Шахин, Ейуп Канад Челик, Ихсан Ердемгил и Бирбудак Юксел – управители,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино
с адрес: гр. София, район „Младост”, ж.к. „Младост-3”, бул. „Александър Малинов” № 77.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.13. „УИН СИТИ“ЕООД, гр. София /изх. № П-2714/14.11.2013 г./,/вх. № И2714/22.10.13г./
На 22.10.2013 г. с вх. № И-2714, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „УИН СИТИ” ЕООД, гр.
София, за утвърждаване на Задължителни правила за организацията на работата и
финансовия контрол при организиране на хазартни игри в игрално казино и задължителни
образци за счетоводна отчетност и Задължителни изисквания за игрални казина по отношение
на вида на сградата, минималната площ, разпределението на помещенията и необходимото
техническо оборудване за контрол в игрално казино с адрес: м. „Капсиди” № 22, землището
на с. Чучулигово, община Петрич, област Благоевград, казино „EFBET”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, 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 и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. 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
писменото искане и да вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „УИН СИТИ” ЕООД, със седалище и
адрес на управление: гр. София, район „Лозенец”, ул. „Златовръх” № 37, ЕИК: 201536889,
представлявано заедно и поотделно от Митко Цветанов Тодоров и Георги Николов Филчев управители, за игрално казино с адрес: м. „Капсиди” № 22, землището на с. Чучулигово,
община Петрич, област Благоевград, казино „EFBET”, Задължителни правила за
организацията на работата и финансовия контрол при организиране на хазартни игри в
игрално казино и задължителни образци за счетоводна отчетност и Задължителни изисквания
за игрални казина по отношение на вида на помещенията или на сградата, минималната
площ, разпределението на помещенията и необходимото техническо оборудване за контрол.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.14. „СИТИ КАЗИНО ГРУП“ООД, гр. София /изх. № П-2713/14.11.2013 г./,/вх. № И2713/22.10.13г./
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На 22.10.2013 г. с вх. № И-2713, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1, т.11 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „СИТИ КАЗИНО ГРУП” ООД,
гр. София, за утвърждаване на Задължителни правила за организацията на работата и
финансовия контрол при организиране на хазартни игри в игрално казино и задължителни
образци за счетоводна отчетност и Задължителни изисквания за игрални казина по отношение
на вида на сградата, минималната площ, разпределението на помещенията и необходимото
техническо оборудване за контрол в игрално казино в игрално казино с адрес: гр. Пловдив,
ул. „Княз Александър І“ № 42, казино “EFBET“.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и 2 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. 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 писменото искане и да вземат решение, с което:
І. Да бъдат утвърдени представените от „СИТИ КАЗИНО ГРУП” ООД със
седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Златовръх“ № 37, ЕИК: 200279388
представлявано от Митко Цветанов Тодоров – управител, в игрално казино с адрес: гр.
Пловдив, ул. „Княз Александър І“ № 42, казино “EFBET“, както следва:
1.
Задължителни правила за организацията на работата и финансовия
контрол при организиране на хазартни игри в игрално казино и задължителни образци за
счетоводна отчетност;
2.
Задължителни изисквания за игрални казина по отношение на вида на
сградата, минималната площ, разпределението на помещенията и необходимото техническо
оборудване за контрол в игрално казино.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.15. „СИТИ КАЗИНО ГРУП“ООД, гр. София /изх. № П-2790/13.11.2013 г./,/вх. № И2790/06.11.13г./
На 06.11.2013 г. с вх. № И-2790 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „СИТИ КАЗИНО ГРУП”
ООД, гр. София, за утвърждаване на Задължителни игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри в игрално казино с адрес: гр. Пловдив, ул. „Княз Александър
I” № 42, казино „EFBET”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и 2 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. 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
писменото искане и да вземат решение, с което:
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Да бъдат утвърдени представените от „СИТИ КАЗИНО ГРУП” ООД със
седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Лозенец“, ул. „Златовръх“ № 37, ЕИК:
200279388, представлявано от Митко Цветанов Тодоров - управител, за игрално казино с
адрес: гр. Пловдив, ул. „Княз Александър I” № 42, казино „EFBET”, Задължителни игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.16. „КАЗИНО ЕЛИТ“АД, гр. София /изх. № П-2716/18.11.2013 г./,/вх. № И2716/22.10.13г./
На 22.10.2013 г. с вх. № И-2716 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО ЕЛИТ” АД, гр.
София, за утвърждаване на Задължителни игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри в игрално казино, Задължителни правила за организацията на работата и
финансовия контрол при организиране на хазартни игри в игрално казино и образци за
счетоводна отчетност, Задължителни изисквания за игрални казина по отношение на вида на
помещенията или сградата, минималната площ, разпределението на помещенията и
необходимото техническо оборудване за контрол за игрално казино с адрес: с. Кулата,
община Петрич, област Благоевград, магистрално шосе „Е -79”.
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 и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. 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
писменото искане и да вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „КАЗИНО ЕЛИТ” АД, със седалище и
адрес на управление: гр. София, ж.к. „Надежда 2”, бл. 204, вх. А, ет. 1, ап. 2, ЕИК: 130333450,
представлявано от Махер Абдула Хасан, за игрално казино с адрес: с. Кулата, община
Петрич, област Благоевград, магистрално шосе „Е -79”:
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни
игри в игрално казино;
Задължителни правила за организация на работата и финансовия контрол
при организиране на хазартни игри в игрално казино и образци за счетоводна отчетност;
Задължителни изисквания за игрални казина по отношение на вида на
помещенията или сградата, минималната площ, разпределението на помещенията и
необходимото техническо оборудване за контрол.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2. За игри с игрални автомати:
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2.1. „БЛИЦ ГЕЙМС“ООД, гр. София /изх. № П-2697/05.11.2013 г./,/вх. № И2697/21.10.13г./
На 21.10.2013 г. с вх. № И-2697, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1, т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БЛИЦ ГЕЙМС”
ООД, гр. София, за утвърждаване на Задължителни игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. София, община
„Столична”, бул. „Княз Александър Дондуков” № 18.
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 и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. 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 писменото искане и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„БЛИЦ ГЕЙМС” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Средец“, ул.
„Христо Белчев“ № 19, ет.1, ЕИК: 202501298,, представлявано от Рашо Колев Рашков управител, за игрална зала с адрес: гр. София, община „Столична“, район „Оборище“, бул.
„Княз Александър Дондуков“ № 18.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „БЛИЦ ГЕЙМС“ ООД, гр. София,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.2. „МИЛИОН КАЗИНО“ООД, гр. София /изх. № П-2737/05.11.2013 г./,/вх. № И2737/25.10.13г./
На 25.10.2013 г. с вх. № И-2737, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „МИЛИОН КАЗИНО” ООД,
гр. София, за утвърждаване на Задължителни игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, район „Изгрев”, бул.
„Цариградско шосе” № 16, бл. 11.
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 и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. 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
писменото искане и да вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „МИЛИОН КАЗИНО” ООД със седалище
и адрес на управление: гр. София, р-н „Изгрев”, бул. „Цариградско шосе” № 16, бл. 11, ЕИК:
131518216, представлявано от Емилианна Николаева Любенова – управител, Задължителни
игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална
зала с адрес: гр. София, район „Изгрев”, бул. „Цариградско шосе” № 16, бл. 11.
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Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.3. „КАЗИНО БУДА“ЕООД, гр. София /изх. № П-2678/05.11.2013 г./,/вх. № И2678/17.10.13г./
На 17.10.2013 г. с вх. № И-2678, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО БУДА” ЕООД, гр.
София, за утвърждаване на Задължителни игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, район „Кремиковци”,
ж.к. „Ботунец”, ул. „Балкан” № 1 А.
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 и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. 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
писменото искане и да вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „КАЗИНО БУДА” ЕООД, със седалище и
адрес на управление: гр. София, район „Младост”, ул. „Михаил Тенев” № 6, ет. 2, ЕИК:
175086943, представлявано от Малина Иванова Славчева – управител, за игрална зала с адрес:
гр. София, Район „Кремиковци”, ж.к. „Ботунец”, ул. „Балкан” № 1 А, Задължителни игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.4. „ГРАНД КАЗИНО – 3“ООД, гр. София
2728/23.10.13г./

/изх. № П-2728/05.11.2013 г./,/вх. № И-

На 23.10.2013 г. с вх. № И-2728, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ГРАНД КАЗИНО-3” ООД,
гр. София, за утвърждаване на Задължителни игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Петрич, област Благоевград, ул.
„Цар Борис ІІІ” № 44.
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 и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. 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
писменото искане и да вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „ГРАНД КАЗИНО-3” ООД със седалище
и адрес на управление: гр. София, р-н „Лозенец”, ул. „Кричим” № 63, ЕИК: 175256598,
представлявано от Галин Тотьов Василев – управител, и Георги Николов Филчев - управител,
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заедно и поотделно, Задължителни игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.5. „М.М.Г.“ООД, гр. София /изх. № П-2681/05.11.2013 г./,/вх. № И-2681/17.10.13г./
На 17.10.2013 г. с вх. № И-2681, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 32,
чл. 38, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта (ЗХ) е подадено писмено искане от „М.М.Г.” ООД, гр.
София, за утвърждаване на Задължителни игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Варна, ул. „Цар Симеон I” № 33.
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 и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. 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 писменото искане и да вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „М.М.Г.” ООД, със седалище и адрес на
управление: гр. София, район „Младост”, ул. „Михаил Тенев” № 6, ет. 2, ЕИК: 106028185,
представлявано от Данаил Петров Георгиев – управител, за игрална зала с адрес: гр. Варна, ул.
„Цар Симеон I” № 33, Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни
игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.6. „М.М.Г.“ООД, гр. София /изх. № П-2748/05.11.2013 г./,/вх. № И-2748/29.10.13г./
На 29.10.2013 г. с вх. № И-2748, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „М.М.Г.” ООД, гр. София, за
утвърждаване на Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри
с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. Варна, район „Одесос“, ул. „Цар Симеон І” №
33.
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 и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. 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
писменото искане и да вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „М.М.Г.” ООД със седалище и адрес на
управление: гр. София, район „Младост“, ул. „Михаил Тенев” № 6, ет. 2, ЕИК: 106028185,
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представлявано от Данаил Петров Георгиев - управител, за игрална зала с адрес: гр.
Варна, район „Одесос“, ул. „Цар Симеон І“ № 33, Задължителни игрални условия и правила
за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.7. „УИН БЕТ“ООД, гр. София /изх. № П-2680/05.11.2013 г./,/вх. № И-2680/17.10.13г./
На 17.10.2013 г. с вх. № И-2680, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 32,
чл. 38, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта (ЗХ) е подадено писмено искане от „УИН БЕТ” ООД, гр.
София, за утвърждаване на Задължителни игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Бургас, ул. „Хан Крум” № 5,
хотел „Бургас”.
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 и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. 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 писменото искане и да вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „УИН БЕТ” ООД, със седалище и адрес на
управление: гр. София, район „Младост”, ул. „Михаил Тенев” № 6, ет. 2, ЕИК: 131527592,
представлявано от Христо Георгиев Вулев – управител, за игрална зала с адрес: гр. Бургас, ул.
„Хан Крум” № 5, хотел „Бургас”, Задължителни игрални условия и правила за организиране
на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.8. „КАЗИНО МИРАЖ“ООД, гр. София /изх. № П-2679/05.11.2013 г./,/вх. № И2679/17.10.13г./
На 17.10.2013 г. с вх. № И-2679, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО МИРАЖ” ООД,
гр. София, за утвърждаване на Задължителни игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Русе, ул. „Борисова” № 58, вх. 3,
ет. 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и 2 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. 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
писменото искане и да вземат решение, с което:
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Да бъдат утвърдени представените от КАЗИНО МИРАЖ” ООД, със
седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”, ул. „Михаил Тенев” № 6, ет. 2,
ЕИК: 131553135, представлявано заедно и поотделно от Валентин Петров Кинов и Михаил
Валериев Хаджиев - управители, за игрална зала с адрес: гр. Русе, ул. „Борисова” № 58, вх. 3,
ет. 1, Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.9. „КАЛИМАН“ЕООД, гр. София /изх. № П-2800/12.11.2013 г./,/вх. № И-2800/06.11.13г./
На 06.11.2013 г. с вх. № И-2800, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЛИМАН” ЕООД, гр.
София, за утвърждаване на Задължителни игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Пазарджик, ул. „Константин
Величков” № 3.
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 и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. 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
писменото искане и да вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „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 игрална зала с адрес: гр.
Пазарджик, ул. „Константин Величков” № 3, Задължителни игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.10. „ДЕЛТА ТУРС 2002“ЕООД, гр. София /изх. № П-2799/12.11.2013 г./,/вх. № И2799/06.11.13г./
На 06.11.2013 г. с вх. № И-2799, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ДЕЛТА ТУРС 2002” ЕООД,
гр. София, за утвърждаване на Задължителни игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Стара Загора, бул. „Руски” № 16.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, 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,
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необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. 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
писменото искане и да вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „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 игрална зала с адрес: гр. Стара Загора, бул. „Руски” № 16,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.11. „ДЕЛТА ТУРС 2002“ЕООД, гр. София /изх. № П-2776/12.11.2013 г./,/вх. № И2776/04.11.13г./
На 04.11.2013 г. с вх. № И-2776, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ДЕЛТА ТУРС 2002” ЕООД,
гр. София, за утвърждаване на Задължителни игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. София, ул. „Чипровци” № 2.
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 и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. 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
писменото искане и да вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „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 игрална зала с адрес: гр. София, ул. „Чипровци“ № 2,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.12. „ВИЛОКС ГРУП“ЕООД, гр. София /изх. № П-2817/13.11.2013 г./,/вх. № И2817/07.11.13г./
На 07.11.2013 г. с вх. № И-2817, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ВИЛОКС ГРУП” ЕООД, гр.
София, за утвърждаване на Задължителни игрални условия и правила за организиране на
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хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Дупница, обл. Кюстендил,
ул. „Страхил Войвода“ № 16.
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 и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. 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
писменото искане 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 и Томаш Мачий Петриковски управители, за игрална зала с адрес: гр. Дупница, обл. Кюстендил, ул. „Страхил Войвода“ №
16, Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.13. „СИТИ КАЗИНО ГРУП“ООД, гр. София /изх. № П-2791/13.11.2013 г./,/вх. № И2791/06.11.13г./
На 06.11.2013 г. с вх. № И-2791 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „СИТИ КАЗИНО ГРУП”
ООД, гр. София, за утвърждаване на Задължителни игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, ж.к.
„Люлин“, ул. „Панчо Владигеров” № 44.
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 и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. 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
писменото искане и да вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „СИТИ КАЗИНО ГРУП” ООД със
седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Лозенец“, ул. „Златовръх“ № 37, ЕИК:
200279388, представлявано от Митко Цветанов Тодоров - управител, за игрална зала с адрес:
гр. София, ж.к. „Люлин“, ул. „Панчо Владигеров” № 44, Задължителни игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.14. „ДЕБИТ“ООД, гр. Монтана /изх. № П-2784/13.11.2013 г./,/вх. № И-2784/05.11.13г./
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На 05.11.2013 г. с вх. № И-2784, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1, т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ДЕБИТ” ООД, гр.
Монтана, за утвърждаване на Задължителни технически изисквания за системите за контрол
върху хазартните игри и игралното оборудване в игрална зала с адрес: гр. Берковица, област
Монтана, ул. „Николаевска” № 15.
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 и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. 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
писменото искане и да вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „ДЕБИТ” ООД със седалище и адрес на
управление: гр. Монтана, ул. „Княз Александър Батенберг” № 53, ЕИК: 111530638,
представлявано от Иванка Тодорова Стаменова - управител и Детелин Борисов Стаменов управител, заедно и поотделно, Задължителни технически изисквания за системите за
контрол върху хазартните игри и игралното оборудване за игрална зала с адрес: гр.
Берковица, област Монтана, ул. „Николаевска” № 15.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.15. „ДЕБИТ“ООД, гр. Монтана /изх. № П-2785/13.11.2013 г./,/вх. № И-2785/05.11.13г./
На 05.11.2013 г. с вх. № И-2785, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ДЕБИТ” ООД, гр. Монтана,
за утвърждаване на Задължителни технически изисквания за системите за контрол върху
хазартните игри и игралното оборудване в игрална зала с адрес: гр. Лом, област Монтана, ул.
„Славянска” № 13-А.
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 и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. 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
писменото искане и да вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „ДЕБИТ” ООД със седалище и адрес на
управление: гр. Монтана, ул. „Княз Александър Батенберг” № 53, ЕИК: 111530638,
представлявано от Иванка Тодорова Стаменова - управител и Детелин Борисов Стаменов управител, заедно и поотделно, Задължителни технически изисквания за системите за
контрол върху хазартните игри и игралното оборудване за игрална зала с адрес: гр. Лом,
област Монтана, ул. „Славянска” № 13-А.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
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Против - няма.
2.16. „ДЕБИТ“ООД, гр. Монтана /изх. № П-2786/13.11.2013 г./,/вх. № И-2786/05.11.13г./
На 05.11.2013 г. с вх. № И-2786, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ДЕБИТ” ООД, гр. Монтана,
за утвърждаване на Задължителни технически изисквания за системите за контрол върху
хазартните игри и игралното оборудване в игрална зала с адрес: гр. Монтана, ул. „Христо
Ботев” № 69.
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 и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. 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
писменото искане и да вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „ДЕБИТ” ООД със седалище и адрес на
управление: гр. Монтана, ул. „Княз Александър Батенберг” № 53, ЕИК: 111530638,
представлявано от Иванка Тодорова Стаменова - управител и Детелин Борисов Стаменов управител, заедно и поотделно, Задължителни технически изисквания за системите за
контрол върху хазартните игри и игралното оборудване за игрална зала с адрес: гр. Монтана,
ул. „Христо Ботев” № 69.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.17. „КАЛИМАН“ЕООД, гр. София /изх. № П-2802/13.11.2013 г./,/вх. № И2802/06.11.13г./
На 06.11.2013 г. с вх. № И-2802, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЛИМАН” ЕООД, гр.
София, за утвърждаване на Задължителни игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Хасково, пл. „Свобода” № 2А.
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 и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. 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
писменото искане и да вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „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 игрална зала с адрес: гр.
Хасково, пл. „Свобода” № 2А, Задължителни игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри с игрални автомати.
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Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.18. „КАЛИМАН“ЕООД, гр. София /изх. № П-2801/13.11.2013 г./,/вх. № И2801/06.11.13г./
На 06.11.2013 г. с вх. № И-2801, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЛИМАН” ЕООД, гр.
София, за утвърждаване на Задължителни игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Бургас, ж.к. „П. Р. Славейков”,
УПИ ІV, кв. 15-А, административно – обслужваща сграда.
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 и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. 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
писменото искане и да вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „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 игрална зала с адрес: гр.
Бургас, ж.к. „П. Р. Славейков”, УПИ ІV, кв. 15-А, административно – обслужваща сграда,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.19. ЕТ „РОСЕН ПЕРИНАРОВ“, гр. Сандански /изх. № П-2809/14.11.2013 г./,/вх. № И2809/07.11.13г./
На 07.11.2013 г. с вх. № И-2809 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „РОСЕН ПЕРИНАРОВ”,
гр. Сандански за утвърждаване на Задължителни технически изисквания за системите за
контрол върху хазартните игри и игралното оборудване в игрална зала с адрес: гр. Сандански,
обл. Благоевград, ул. „Македония” № 1, х-л „Свети Никола“.
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 и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. 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
писменото искане и да вземат решение, с което:

Стр.141
Да бъдат утвърдени представените от ЕТ „РОСЕН ПЕРИНАРОВ” със
седалище и адрес на управление: гр. Сандански, обл. Благоевград, ул. „Първи май” № 49,
ЕИК: 101543594, представляван от Росен Атанасов Перинаров – /физическо лице – търговец/,
за игрална зала с адрес: гр. Сандански, обл. Благоевград, ул. „Македония” № 1, х-л „Свети
Никола“, Задължителни технически изисквания за системите за контрол върху хазартните
игри и игралното оборудване.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.20. „БУЛ ТОП“ООД, гр. Несебър /изх. № П-2826/14.11.2013 г./,/вх. № И2826/08.11.13г./
На 08.11.2013 г. с вх. № И-2826, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БУЛ ТОП” ООД, гр.
Несебър, за утвърждаване на Задължителни технически изисквания за системите за контрол
върху хазартните игри и игралното оборудване за игрална зала с адрес: гр. Обзор, община
Несебър, област Бургас, ул. „Славянска” № 41.
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 и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. 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
писменото искане и да вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „БУЛ ТОП” ООД със седалище и адрес на
управление: гр. Несебър, област Бургас, ул. „Хан Крум” № 11, ЕИК: 102669044,
представлявано от Пейко Димитров Янков – управител и Георги Йорданов Йорданов –
управител, заедно и поотделно, за игрална зала с адрес: гр. Обзор, община Несебър, област
Бургас, ул. „Славянска” № 41, Задължителни технически изисквания за системите за контрол
върху хазартните игри и игралното оборудване.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.21. „БУЛ ТОП“ООД, гр. Несебър /изх. № П-2824/14.11.2013 г./,/вх. № И2824/08.11.13г./
На 08.11.2013 г. с вх. № И-2824, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БУЛ ТОП” ООД, гр.
Несебър, за утвърждаване на Задължителни технически изисквания за системите за контрол
върху хазартните игри и игралното оборудване за игрална зала с адрес: к.к. „Слънчев бряг Запад”, община Несебър, УПИ І – 213, 226 от кв. 5702.
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.

Стр.142
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на
разрешения за извършване на промени в тях. 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 писменото искане и да вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „БУЛ ТОП” ООД със седалище и адрес на
управление: гр. Несебър, област Бургас, ул. „Хан Крум” № 11, ЕИК: 102669044,
представлявано от Пейко Димитров Янков – управител и Георги Йорданов Йорданов –
управител, заедно и поотделно, за игрална зала с адрес: к.к. „Слънчев бряг - Запад”, община
Несебър, УПИ І – 213, 226 от кв. 5702, Задължителни технически изисквания за системите за
контрол върху хазартните игри и игралното оборудване.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.22. „БУЛ ТОП“ООД, гр. Несебър /изх. № П-2825/14.11.2013 г./,/вх. № И2825/08.11.13г./
На 08.11.2013 г. с вх. № И-2825, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БУЛ ТОП” ООД, гр.
Несебър, за утвърждаване на Задължителни технически изисквания за системите за контрол
върху хазартните игри и игралното оборудване за игрална зала с адрес: гр. Несебър, област
Бургас, ул. „Хан Крум” № 11.
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 и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. 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
писменото искане и да вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „БУЛ ТОП” ООД със седалище и адрес на
управление: гр. Несебър, област Бургас, ул. „Хан Крум” № 11, ЕИК: 102669044,
представлявано от Пейко Димитров Янков – управител и Георги Йорданов Йорданов –
управител, заедно и поотделно, за игрална зала с адрес: гр. Несебър, област Бургас, ул. „Хан
Крум” № 11, Задължителни технически изисквания за системите за контрол върху хазартните
игри и игралното оборудване.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.23. „ГРАНД КАЗИНО – 1“ООД, гр. София /изх. № П-2848/15.11.2013 г./,/вх. № И2848/12.11.13г./
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На 12.11.2013 г. с вх. № И-2848, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1, т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ГРАНД КАЗИНО - 1”
ООД, гр. София, за утвърждаване на Задължителни игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, ж.к.
„Красно село”, бл. 208 Б.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 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 и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. 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
писменото искане и да вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „ГРАНД КАЗИНО - 1” ООД със седалище
и адрес на управление: гр. София, район „Лозенец”, ул. „Кричим” № 63, ЕИК: 175258559,
представлявано от Галин Тотьов Василев - управител, Задължителни игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр.
София, ж.к. „Красно село”, бл. 208 Б.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.24. „ХАЗАРТ 09“ООД, гр. Сандански /изх. № П-2811/18.11.2013 г./,/вх. № И2811/07.10.13г./
На 07.11.2013 г. с вх. № И-2811 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ХАЗАРТ 09” ООД, гр.
Сандански за утвърждаване на Задължителни технически изисквания за системите за контрол
върху хазартните игри и игралното оборудване в игрална зала с адрес: гр. Сандански, ул.
„Банска” № 2.
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 и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. 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
писменото искане и да вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „ХАЗАРТ 09” ООД със седалище и адрес
на управление: гр. Сандански, обл. Благоевград, ул. „Македония” № 1, ЕИК: 200571595,
представлявано от Росен Атанасов Перинаров – управител, за игрална зала с адрес: гр.
Сандански, ул. „Банска” № 2, Задължителни технически изисквания за системите за контрол
върху хазартните игри и игралното оборудване.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
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2.25. ЕТ „ЮЛИАН ПАСКОВ“, с. Рилци /изх. № П-2810/18.11.2013 г./,/вх. № И2810/07.11.13г./
На 07.11.2013 г. с вх. № И-2810 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „ЮЛИАН ПАСКОВ”, с.
Рилци за утвърждаване на Задължителни технически изисквания за системите за контрол
върху хазартните игри и игралното оборудване в игрална зала с адрес: гр. Благоевград, ул.
„Антим I” № 7.
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 и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. 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
писменото искане и да вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от ЕТ „ЮЛИАН ПАСКОВ”със седалище и
адрес на управление: с. Рилци, общ. Благоевград, обл. Благоевград, ЕИК: 101716174,
представляван от Юлиан Илиев Пасков /физическо лице – търговец/, за игрална зала с адрес:
гр. Благоевград, ул. „Антим I” № 7, Задължителни технически изисквания за системите за
контрол върху хазартните игри и игралното оборудване.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
3. За моментна лотарийна игра:
3.1.„НЮ ГЕЙМС“ООД, гр. София /изх. № П-2719/05.11.2013 г./,/вх. № И-2719/22.10.13г./
На 22.10.2013 г. с вх. № И-2719 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „НЮ ГЕЙМС” ООД, гр.
София за утвърждаване на Задължителни игрални условия и правила за организиране и
провеждане на моментна лотарийна игра „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ”.
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 и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. 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
писменото искане и да вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „НЮ ГЕЙМС” ООД със седалище и адрес
на управление: гр. София, р-н „Оборище”, ж.к. „Подуяне“, бул. „Ситняково” № 48, ЕИК:
201090102, представлявано от Калин Георгиев Попов – управител, Задължителни игрални
условия и правила за организиране и провеждане на моментна лотарийна игра
„НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
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Против - няма.
4. За залагания върху резултати от спортни състезания:
4.1.ДП“БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР“, гр. София /изх. № П-2757/12.11.2013
г./,/вх. № И-2757/30.10.13г./
На 30.10.2013 г. с вх. № И-2757, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН
ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, за утвърждаване на Задължителни правила за организиране и
провеждане на тото игра „ТОТО 1” с включена разновидност „13 срещи”.
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 и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. 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
писменото искане и да вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от 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, Задължителни правила за организиране и провеждане на тото игра
„ТОТО 1” с включена разновидност „13 срещи”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
5. За тото игри:
5.1.ДП“БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР“, гр. София /изх. № П-2855/18.11.2013
г./,/вх. № И-2855/13.11.13г./
На 13.11.2013 г. с вх. № И-2855, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН
ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, за утвърждаване на Задължителни правила за организиране и
провеждане на тото игра „ТОТО 2” с включени разновидности „5 ОТ 35”, „6 ОТ 42”, „6 ОТ
49” и „ТОТО ДЖОКЕР”.
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 и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. 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
писменото искане и да вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „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, Задължителни правила за организиране и провеждане на тото игра
„ТОТО 2” с включени разновидности „5 ОТ 35”, „6 ОТ 42”, „6 ОТ 49” и “ТОТО ДЖОКЕР”.
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Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
Раздел четиринадесети – Поправка на очевидна фактическа грешка:
1. За игри с игрални автомати:
1.1.„ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ“ЕООД, гр. Варна /изх. № П-2061.1/05.11.2013 г./,/вх. № И2061.1/14.10.13г./
На 14.10.2013 г. с писмо вх. № И-2061.1, Държавната комисия по хазарта (ДКХ)
е уведомена за допуснати очевидни фактически грешки в Удостоверение за издаден лиценз
№ И-2061 от 01.10.2013 г.
На 29.07.2013 г. с вх. № И-2061, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 32,
чл. 38, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЖЕЛЕВ И
СИНОВЕ“ ЕООД, гр. Варна, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата, увеличение с 4
/четири/ броя игрални автомата и утвърждаване на Задължителни игрални условия и правила
за организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. Варна,
район „Младост”, бул. „Цар Освободител” № 164 А.
При изготвяне на предложение № И-2061/26.09.2013 г. в списъка на игралните
автомати, които ще бъдат експлоатирани в игралната зала е допусната грешка в изписването
на наименованието на игралните автомати и в изписването на системата за формиране на
премия джакпот.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1 във връзка с чл. 27, ал. 3 от
Закона за хазарта Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Поправя очевидни фактически грешки в Решение № 2061 от 27.09.2013 г.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.2.„ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ“ЕООД, гр. Варна /изх. № П-2062.1/05.11.2013 г./,/вх. № И2062.1/14.10.13г./
На 14.10.2013 г. с писмо вх. № И-2062.1, Държавната комисия по хазарта (ДКХ)
е уведомена за допуснати очевидни фактически грешки в Удостоверение за издаден лиценз
№ И-2062 от 01.10.2013 г.
На 29.07.2013 г. с вх. № И-2062, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1, т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЖЕЛЕВ И
СИНОВЕ“ ЕООД, гр. Варна, за подмяна на 3 /три/ броя на игралните автомата, с 8 /осем/
места с 3 /три/ броя игрални автомата с 3 /три/ броя места, в следствие на което игралните
места намаляват с 5 /пет/ броя, увеличение със 7 /седем/ броя игрални автомата и
утвърждаване на Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри
с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. Варна, ж.к. „Владислав Варненчик”, І
микрорайон, Битов комбинат „Владислав Варненчик”, тяло V.
При изготвяне на предложение № И-2062/26.09.2013 г. в списъка на системите
за формиране на премия джакпот от приложението под № 5 е допусната грешка в изписването
на система за формиране на премия джакпот и липсва подлежаща на вписване система за
формиране на премия джакпот.
РЕШИ:
Поправя очевидни фактически грешки в Решение № 2062 от 27.09.2013 г.
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Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
Раздел петнадесети – Разни
1.
Докладна записка изх. № И-2219 от 19.11.2013 г. във връзка с постъпила от
„ПАЛМС БУРГАС” ООД, гр. Бургас, молба с вх. № 3225 от 18.11.2013 г.
На 27.08.2013 г. с вх. № И-2219, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПАЛМС БУРГАС” ООД, гр.
Бургас, за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати, за срок
от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес: гр. Бургас, ул. „Конт Андованти” № 7.
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.
В хода на проверката и на основание чл. 33, ал. 5 от ЗХ, с писмо с изх. № И2219/10.09.2013 г. бе изискано представянето на допълнителни документи. /Писмото е
получено на 24.10.2013 г., видно от обратна разписка/.
На 18.11.2013 г. с писмо вх. № 3235, искателят моли за удължаване на срока за
предоставяне на документи по подаденото писмено искане на основание чл. 33, ал. 5, изр. 3
от ЗХ, поради забава в производството на част от предвиденото за експлоатация игрално
оборудване в игралната зала е възникнала невъзможност да бъдат изготвени и предоставени
част от документите, изискани с писмо с изх. № И-2219/10.09.2013 г. Забавата в
производството и доставянето на игралното оборудване би довело и до невъзможност
игралната зала да заработи в настоящето тримесечие.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 5 от ЗХ, изр. 2 от Закона за
хазарта, Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
1. Продължава с 30 (тридесет) сроковете, посочени в разпоредбата чл. 33, ал. 5
от ЗХ, изр. 2 от Закона за хазарта.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.

Председател:
/Огнемир Митев/
Секретар-протоколчик:
/Теодора Генчева/

