РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВОНАФИНАНСИТЕ
ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА

ПРОТОКОЛ
№ 26
София, 14.12.2013 г.
Днес, 14 декември 2013 г. се проведе заседание на Държавната комисия по хазарта
(ДКХ) с участието на г-н Огнемир Митев – председател, г-н Васил Панов, 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-1687/13.12.13
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-1686/13.12.13 г./
Раздел трети - Разглеждане на заявления за утвърждаване на типове и модификации на
игрално оборудване, които могат да се експлоатират в страната, по списък.
Раздел четвърти - Разглеждане на писмено искане за промени в обстоятелствата,
вписани в Удостоверение за издаден лиценз:
1. За игри с игрални автомати:
1.1.„ПАЛМС ЛЮЛИН“ООД, гр. София /изх. № П-3011/10.12.2013 г./,/вх. № И3011/02.12.13г./
1.2.„ЕЛ.ДЖИ.ЕС. – 99“ООД, гр. София /изх. № П-3074/13.12.2013 г./,/вх. № И3074/05.12.13г./
Раздел пети - Разглеждане на писмени искания за прекратяване действието
удостоверение за издаден лиценз преди изтичане на срока му:
1. За игри с игрални автомати:
1.1.„РАДКА МОСКОВА“ООД, гр. Самоков /изх. № П-2943/05.12.2013 г./,/вх. №
2943/26.11.13г./
1.2.„ГАРД –С“ЕООД, гр. София /изх. № П-3116/13.12.2013 г./,/вх. № И-3116/06.12.13г./
1.3.“НАВИ“ООД, гр. София /изх. № П-3117/13.12.2013 г./,/вх. № И-3117/06.12.13г./
1.4.“ВЪЛЕВИ“ООД, гр. Чирпан /изх. № П-3083/13.12.2013 г./,/вх. № И-3083/05.12.13г./
1.5.“ПИРИН ТУРС 2002“ЕООД, гр. София /изх. № П-3173/13.12.2013 г./,/вх. №
3173/10.12.13г./
1.6.“ПИРИН ТУРС 2002“ЕООД, гр. София /изх. № П-3172/13.12.2013 г./,/вх. №
3172/10.12.13г./
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Раздел шести - Разглеждане на писмени искания за издаване на лиценз за обекти, в
които са се организирали хазартни игри:
1. За игри с игрални автомати:
1.1.ЕТ„ДОСИКО – ДИМИТЪР ИВАНОВ“, гр. Варна /изх. № П-2982/10.12.2013 г./,/вх. № И2982/28.11.13г./
1.2.„ЕЛИТ 8“ЕООД, гр. Севлиево /изх. № П-2941/13.12.2013 г./,/вх. № И-2941/26.11.13г./
Раздел седми - Разглеждане на писмени искания за издаване на лиценз за нов обект:
1. За игри с игрални автомати:
1.1.“СИМПЛИ ПЪРФЕКТ“ООД, гр. София /изх. № П-2744/10.12.2013 г./,/вх. № И2744/28.10.13г./
1.2.„СИКС ГРУП – 09“ЕООД, гр. София /изх. № П-2910/09.12.2013 г./,/вх. № И2910/20.11.13г./
1.3.„КОМЕРС“ЕООД, гр. Севлиево /изх. № П-3005/13.12.2013 г./,/вх. № И-3005/29.11.13г./
Раздел осми - 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. № 1685/13.12.2013 г. във връзка с подадени заявления с
приложени документи:
1. С вх. № 2842 от „НАЙС КЛУБ” ЕООД, гр. Враца.
2. С вх. № 2843 от „ИГРАЛНИ ТЕХНОЛОГИИ-ГТ-ГЕЙМИНГ ТЕХНОЛОДЖИС” ЕООД, гр.
Враца.
3. С вх. № 2854 от „ТИ-ВИ-67” ООД, гр. Ботевград.
4. С вх. № 2855 от „НУШИ 67” ЕООД, гр. Ботевград.
5. С вх. № 2859 от „ФОРТУНА” ЕООД, гр. Бургас.
2.Докладна записка изх. № 1684/13.12.2013 г. във връзка с подадени заявления с
приложени документи:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

С вх. № 2491 от „РАДКА МОСКОВА” ООД, гр. Самоков.
С вх. № 2500 от „ДЕЯН 2010” ЕООД, гр. София.
С вх. № 2521 от „УИН БЕТ - 2” ООД, гр. София.
С вх. № 2676 от „EЛ ПИ ГРУП – Х“ ЕООД, гр. София.
С вх. № 2739 от ЕТ „ИНФОМИК – МИРОСЛАВ МИТКИН”, гр. Силистра.
С вх. № 2740 от “ЕЛМА” ООД, гр. Свиленград.

3.Докладна записка изх. № 1683/13.12.2013 г. във връзка с подадени заявления с
приложени документи:
1. С вх. № 2735/26.09.2013 г от „В В С ЛУКС 2000“ ЕООД, гр. Русе.
2. С вх. № 2736/26.09.2013 г. от „СИТ 33“ ООД, гр. София.
3.С вх. № 2782/27.09.2013 г. от „ФАВОРИТ“ ЕООД, гр. Смолян.
Раздел девети - Разглеждане на писмени искания за извършване на промени в
Удостоверение за издаден лиценз:
1. За игри в игрално казино:
1.1.„ХОТЕЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛ“АД, гр. София /изх. № П-2924/05.12.2013 г./,/вх. № И2924/22.11.13г./
1.2.„ЛАРИС – ВЕГА“ООД, гр. София /изх. № П-2942/09.12.2013 г./,/вх. № И-2942/26.11.13г./
1.3.„ХОТЕЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛ“АД, гр. София /изх. № П-3039/13.12.2013 г./,/вх. № И3039/03.12.13г./
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1.4.“АНГЛО-БОЛКАН“ООД, гр. София /изх. № П-2990/13.12.2013 г./,/вх. № И2990/28.11.13г./
1.5.“УИН СИТИ“ЕООД, гр. София /изх. № П-2993/13.12.2013 г./,/вх. № И-2993/29.11.13г./
2. За игри с игрални автомати:
2.1. „БРИЗ-Л“ЕООД, гр. София /изх. № П-2468/09.12.2013 г./,/вх. № И-2468/20.11.13г./
2.2. „БРИЗ-Л“ЕООД, гр. София /изх. № П-2928/03.12.2013 г./,/вх. № И-2928/22.11.13г./
2.3. „БРИЗ-Л“ЕООД, гр. София /изх. № П-2929/05.12.2013 г./,/вх. № И-2929/22.11.13г./
2.4. „ГРАНД КАЗИНО-1“ООД, гр. София /изх. № П-2896/05.12.2013 г./,/вх. № И2896/19.11.13г./
2.5. „ГРАНД КАЗИНО-1“ООД, гр. София /изх. № П-2897/05.12.2013 г./,/вх. № И2897/19.11.13г./
2.6. „ГРАНД КАЗИНО-1“ООД, гр. София /изх. № П-2898/05.12.2013 г./,/вх. № И2898/19.11.13г./
2.7. „ГРАНД КАЗИНО-1“ООД, гр. София /изх. № П-2899/05.12.2013 г./,/вх. № И2899/19.11.13г./
2.8. „ГРАНД КАЗИНО-1“ООД, гр. София /изх. № П-3055/10.12.2013 г./,/вх. № И3055/03.12.13г./
2.9. „БРАТЯ МАТЕВИ“ЕООД, гр. София /изх. № П-2903/10.12.2013 г./,/вх. № И2903/19.11.13г./
2.10. „БРАТЯ МАТЕВИ“ЕООД, гр. София /изх. № П-2904/05.12.2013 г./,/вх. № И2904/19.11.13г./
2.11. „ПРОЕКТ – 2007“ЕООД, гр. София /изх. № П-2912/05.12.2013 г./,/вх. № И2912/21.11.13г./
2.12. ЕТ„ПЕТЪР РАШКОВ“, гр. София /изх. № П-2919/09.12.2013 г./,/вх. № И2919/22.11.13г./
2.13. „ТИЙ ДЖИ“ЕООД, гр. Пловдив /изх. № П-2925/05.12.2013 г./,/вх. № И2925/22.11.13г./
2.14. „МЕРИЛИН 1“ЕООД, гр. Варна /изх. № П-2930/05.12.2013 г./,/вх. № И-2930/22.11.13г./
2.15. „РАДКА МОСКОВА“ООД, гр. Самоков /изх. № П-2935/05.12.2013 г./,/вх. № И2935/25.11.13г./
2.16. „РАДКА МОСКОВА“ООД, гр. Самоков /изх. № П-2936/05.12.2013 г./,/вх. № И2936/25.11.13г./
2.17. „РАДКА МОСКОВА“ООД, гр. Самоков /изх. № П-2937/05.12.2013 г./,/вх. № И2937/25.11.13г./
2.18. „ХАЗАРТ 08“ООД, гр. София /изх. № П-2938/05.12.2013 г./,/вх. № И-2938/26.11.13г./
2.19. „БАРГЕЙМ“АД, гр. София /изх. № П-2939/09.12.2013 г./,/вх. № И-2939/26.11.13г./
2.20. „ХЕМУС ТУРС“ЕООД, гр. София /изх. № П-2947/09.12.2013 г./,/вх. № И2947/26.11.13г./
2.21. ЕТ„СИ – ЕЛ – ЕЛИТ – ЖЕЧО МАРИНОВ“, гр. Бургас /изх. № П-2948/05.12.2013
г./,/вх. № И-2948/27.11.13г./
2.22. „АВРАМОВ – 97“ЕООД, гр. Горна Оряховица /изх. № П-2949/05.12.2013 г./,/вх. № И2949/27.11.13г./
2.23. ЕТ „ГИНТЕКС – ГЕНКО БАЗИТОВ“, гр. Карлово /изх. № П-2951/09.12.2013 г./,/вх. №
И-2951/27.11.13г./
2.24. ЕТ „ГИНТЕКС – ГЕНКО БАЗИТОВ“, гр. Карлово /изх. № П-2952/09.12.2013 г./,/вх. №
И-2952/27.11.13г./
2.25. ЕТ „РУМАР – ДИМО ДИМОВ“, гр. Варна /изх. № П-2983/10.12.2013 г./,/вх. № И2983/28.11.13г./
2.26. „КАЗИНО ПЕРЛА“ООД, гр. София /изх. № П-2994/09.12.2013 г./,/вх. № И2994/29.11.13г./
2.27. „В ИСИЕ И“ЕООД, гр. София /изх. № П-3012/10.12.2013 г./,/вх. № И-3012/02.12.13г./
2.28. „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ“ЕООД, гр. Варна /изх. № П-3112/13.12.2013 г./,/вх. № И3112/06.12.13г./
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2.29. „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ“ЕООД, гр. Варна /изх. № П-3113/13.12.2013 г./,/вх. № И3113/06.12.13г./
2.30. „ГЕЙМ -4“ЕООД, гр. София /изх. № П-3110/13.12.2013 г./,/вх. № И-3110/06.12.13г./
2.31. „ПАЛМС ПЕТРИЧ“ЕООД, гр. София /изх. № П-3163/13.12.2013 г./,/вх. № И3163/09.12.13г./
2.32. „МОНТЕСИТО – М“ЕООД, гр. София /изх. № П-3165/13.12.2013 г./,/вх. № И3165/09.12.13г./
2.33. „ОЛИМП – 09“ООД, гр. Пловдив /изх. № П-3108/13.12.2013 г./,/вх. № И3108/06.12.13г./
2.34. „ЕСОЕСБГ“ЕООД, Пловдив /изх. № П-3224/13.12.2013 г./,/вх. № И-3224/11.12.13г./
2.35. „ФСО“ООД, гр. София /изх. № П-3129/13.12.2013 г./,/вх. № И-3129/06.12.13г./
2.36. „ФСО“ООД, гр. София /изх. № П-3128/13.12.2013 г./,/вх. № И-3128/06.12.13г./
2.37. „КОТА-59“ЕООД, гр. Варна /изх. № П-3133/13.12.2013 г./,/вх. № И-3133/09.12.13г./
2.38. „КУИНС ТРЕЙД“ООД, гр. София /изх. № П-3118/13.12.2013 г./,/вх. № И3118/06.12.13г./
2.39. „КУИНС ТРЕЙД“ООД, гр. София /изх. № П-3140/13.12.2013 г./,/вх. № И3140/09.12.13г./
2.40. „БАРГЕЙМ“АД, гр. София /изх. № П-3119/13.12.2013 г./,/вх. № И-3119/06.12.13г./
2.41. „НАВИ“ООД, гр. София /изх. № П-2934/13.12.2013 г./,/вх. № И-2934/25.11.13г./
2.42. „ДЖЕНГО“ЕООД, гр. Добрич /изх. № П-3142/13.12.2013 г./,/вх. № И-3142/09.12.13г./
2.43. „БАРГЕЙМ“АД, гр. София /изх. № П-3164/13.12.2013 г./,/вх. № И-3164/09.12.13г./
2.44. „ГЕЙМЪР – 2001“ЕООД, гр. София /изх. № П-2992/13.12.2013 г./,/вх. № И2992/29.11.13г./
2.45. „ГЕЙМЪР – 2001“ЕООД, гр. София /изх. № П-3066/13.12.2013 г./,/вх. № И3066/04.12.13г./
2.46. „ХЕМУС ТУРС“ЕООД, гр. София /изх. № П-2945/13.12.2013 г./,/вх. № И2945/26.11.13г./
2.47. „ХАСКОВО-М“ООД, гр. София /изх. № П-3195/13.12.2013 г./,/вх. № И3195/10.12.13г./
2.48. „ТИЙ ДЖИ“ЕООД, гр. Пловдив /изх. № П-3067/13.12.2013 г./,/вх. № И3067/04.12.13г./
2.49. „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ“ЕООД, гр. Варна /изх. № П-3114/13.12.2013 г./,/вх. № И3114/06.12.13г./
2.50. „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ“ЕООД, гр. Варна /изх. № П-3115/13.12.2013 г./,/вх. № И3115/06.12.13г./
2.51. ЕТ „КОЛЬО НЕНОВ НИКОЛОВ“, гр. Кубрат /изх. № П-3001/13.12.2013 г./,/вх. № И3001/29.11.13г./
2.52. „ПРОФОНДО 2000“ЕООД, гр. София /изх. № П-3077/13.12.2013 г./,/вх. № И3077/05.12.13г./
2.53. „ПОЛО 11“ЕООД, гр. София /изх. № П-3078/13.12.2013 г./,/вх. № И-3078/05.12.13г./
2.54. „ПОЛО 11“ЕООД, гр. София /изх. № П-3079/13.12.2013 г./,/вх. № И-3079/05.12.13г./
2.55. ЕТ „МИХНЕВИ – РУМЕН МИХНЕВ“, гр. Сливен /изх. № П-3080/13.12.2013 г./,/вх. №
И-3080/05.12.13г./
2.56. „ПОЛО 11“ЕООД, гр. София /изх. № П-3033/13.12.2013 г./,/вх. № И-3033/03.12.13г./
2.57. „ПОЛО 11“ЕООД, гр. София /изх. № П-3034/13.12.2013 г./,/вх. № И-3034/03.12.13г./
2.58. „Д И Д“ООД, гр. Враца /изх. № П-3100/13.12.2013 г./,/вх. № И-3100/06.12.13г./
2.59. „Д И Д“ООД, гр. Враца /изх. № П-3101/13.12.2013 г./,/вх. № И-3101/06.12.13г./
2.60. „НАЦИОНАЛ ГРУП“ООД, гр. София /изх. № П-3146/13.12.2013 г./,/вх. № И3146/09.12.13г./
2.61. „ФЕНИКС ГОЛД“ЕООД, гр. София /изх. № П-3035/13.12.2013 г./,/вх. № И3035/03.12.13г./
2.62. ЕТ „ЕКЗОТИКА -2-БИСЕР АНДРЕЕВ“, гр. Омуртаг /изх. № П-3069/13.12.2013 г./,/вх.
№ И-3069/04.12.13г./
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3. За тото и лото игри:
3.1.ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР“, гр. София /изх. № П-2978/05.12.2013
г./,/вх. № И-2978/28.11.13г./
3.2.„ЕВРОБЕТ“ООД, гр. София /изх. № П-3006/09.12.2013 г./,/вх. № И-3006/29.11.13г./
4. За залагания върху резултати от спортни състезания:
4.1.„ЕВРОФУТБОЛ“ООД, гр. София /изх. № П-2895/02.12.2013 г./,/вх. № И-2895/19.11.13г./
4.2.ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР“, гр. София /изх. № П-2977/05.12.2013
г./,/вх. № И-2977/28.11.13г./
4.3.„ЕВРОФУТБОЛ“ООД, гр. София /изх. № П-2979/09.12.2013 г./,/вх. № И-2979/28.11.13г./
4.4.„ЕВРОБЕТ“ООД, гр. София /изх. № П-3008/09.12.2013 г./,/вх. № И-3008/29.11.13г./
5. За залагания върху случайни събития:
5.1.„ЕВРОБЕТ“ООД, гр. София /изх. № П-3007/09.12.2013 г./,/вх. № И-3007/29.11.13г./
Раздел десети - Разглеждане на писмени искания за утвърждаване на представени от
организаторите на хазартни игри правила по чл. 22, ал. 1, т. 4 – 7 от Закона за хазарта:
1. За игри в игрално казино:
1.1.„КЕПРИКОРН 555“ЕООД, гр. Аксаково /изх. № П-2731/13.12.2013 г./,/вх. № И2731/24.10.13г./
1.2.„АСРАР КАЗИНО ГРУП“ООД, гр. София /изх. № П-2720/05.12.2013 г./,/вх. № И2720/22.11.13г./
2. За игри с игрални автомати:
2.1. „КАЗИНО ПЕРЛА“ООД, гр. София /изх. № П-2913/05.12.2013 г./,/вх. № И2913/21.11.13г./
2.2. „МЕМФИС ГЕЙМС“ООД, гр. София /изх. № П-2932/05.12.2013 г./,/вх. № И2932/25.11.13г./
2.3. ЕТ „ВЛАДИНА – ЙОРДАН ДИНЕВ“, гр. София /изх. № П-2933/05.12.2013 г./,/вх. №
И-2933/25.11.13г./
2.4. „ДЕЛТА ТУРС 2002“ЕООД, гр. София /изх. № П-2944/09.12.2013 г./,/вх. № И2944/26.11.13г./
2.5. „ХЕМУС ТУРС“ЕООД, гр. София /изх. № П-2946/09.12.2013 г./,/вх. № И2946/26.11.13г./
2.6. „ВИЛОКС ГРУП“ЕООД, гр. София /изх. № П-2966/05.12.2013 г./,/вх. № И2966/27.11.13г./
2.7. „ВИЛОКС ГРУП“ЕООД, гр. София /изх. № П-2967/05.12.2013 г./,/вх. № И2967/27.11.13г./
2.8. „КАЗИНО ГЕЙМС 1“ООД, гр. Перник /изх. № П-2980/05.12.2013 г./,/вх. № И2980/28.11.13г./
2.9. „КАЗИНО ГЕЙМС 1“ООД, гр. Перник /изх. № П-2981/05.12.2013 г./,/вх. № И2981/28.11.13г./
2.10. ЕТ „РУМАР – ДИМО ДИМОВ“, гр. Варна /изх. № П-2984/10.12.2013 г./,/вх. № И2984/28.11.13г./
2.11. ЕТ „РУМАР – ДИМО ДИМОВ“, гр. Варна /изх. № П-2985/10.12.2013 г./,/вх. № И2985/28.11.13г./
2.12. „КОНТИ“ЕООД, гр. Русе /изх. № П-2996/09.12.2013 г./,/вх. № И-2996/29.11.13г./
2.13. ЕТ „ГЕОРГИ ДЕМИРЕВ – КОНТИ“, гр. Русе /изх. № П-2997/09.12.2013 г./,/вх. № И2997/29.11.13г./
2.14. „КОНТИ“ЕООД, гр. Русе /изх. № П-2998/09.12.2013 г./,/вх. № И-2998/29.11.13г./
2.15. „ФАН 04“ООД, гр. Русе /изх. № П-2999/09.12.2013 г./,/вх. № И-2999/29.11.13г./
2.16. „ФАН 04“ООД, гр. Русе /изх. № П-3000/09.12.2013 г./,/вх. № И-3000/29.11.13г./
2.17. „РАШЕВ – 85“ЕООД, гр. Попово /изх. № П-3009/09.12.2013 г./,/вх. № И3009/29.11.13г./
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2.18. „Е.Г. – РУСЕ“ЕООД, гр. София /изх. № П-3013/10.12.2013 г./,/вх. № И3013/02.12.13г./
2.19. „РАЗЛОГ ГЕЙМС“ООД, гр. София /изх. № П-3014/10.12.2013 г./,/вх. № И3014/02.12.13г./
2.20. „Е.Г. – БАНСКО“ЕООД, гр. София /изх. № П-3015/10.12.2013 г./,/вх. № И3015/02.12.13г./
2.21. „РАЗЛОГ ГЕЙМС“ООД, гр. София /изх. № П-3016/10.12.2013 г./,/вх. № И3016/02.12.13г./
2.22. „Е.Г. – СИМИТЛИ“ЕООД, гр. София /изх. № П-3017/10.12.2013 г./,/вх. № И3017/02.12.13г./
2.23. „ДЕЛТА ТУРС 2002“ЕООД, гр. София /изх. № П-3023/09.12.2013 г./,/вх. № И3023/02.12.13г./
2.24. „КАЛИМАН“ЕООД, гр. София /изх. № П-3024/09.12.2013 г./,/вх. № И-3024/02.12.13г./
2.25. „КАЛИМАН“ЕООД, гр. София /изх. № П-3025/09.12.2013 г./,/вх. № И-3025/02.12.13г./
2.26. „КАЛИМАН“ЕООД, гр. София /изх. № П-3026/09.12.2013 г./,/вх. № И-3026/02.12.13г./
2.27. „КАЛИМАН“ЕООД, гр. София /изх. № П-3027/10.12.2013 г./,/вх. № И-3027/02.12.13г./
2.28. „КАЛИМАН“ЕООД, гр. София /изх. № П-3028/10.12.2013 г./,/вх. № И-3028/02.12.13г./
2.29. „КАЛИМАН“ЕООД, гр. София /изх. № П-3029/10.12.2013 г./,/вх. № И-3029/02.12.13г./
2.30. „КАЛИМАН“ЕООД, гр. София /изх. № П-3030/10.12.2013 г./,/вх. № И-3030/02.12.13г./
2.31. „КАЛИМАН“ЕООД, гр. София /изх. № П-3031/10.12.2013 г./,/вх. № И-3031/02.12.13г./
2.32. „СИЙ ГЕЙМС“ООД, гр. София /изх. № П-3038/10.12.2013 г./,/вх. № И-3038/03.12.13г./
2.33. „МОТ -70“ЕООД, гр. Бургас /изх. № П-3040/10.12.2013 г./,/вх. № И-3040/03.12.13г./
2.34. ЕТ„БАИ – МИЛЕН ТОТЕВ“, гр. Бургас /изх. № П-3041/10.12.2013 г./,/вх. № И3041/03.12.13г./
2.35. ЕТ „СИ-ЕЛ-ЕЛИТ – ЖЕЧО МАРИНОВ“, гр. Бургас /изх. № П-3042/10.12.2013 г./,/вх.
№ И-3042/03.12.13г./
2.36. „ПРИНЦ -1“ЕООД, гр. Търговище /изх. № П-3043/10.12.2013 г./,/вх. № И3043/03.12.13г./
2.37. „ЕС И ЕМ“ЕООД, гр. Аксаково /изх. № П-3044/10.12.2013 г./,/вх. № И-3044/03.12.13г./
2.38. „ОКЕАН ГЕЙМС“ООД, гр. Аксаково /изх. № П-3045/10.12.2013 г./,/вх. № И3045/03.12.13г./
2.39. „ОКЕАН ГЕЙМС“ООД, гр. Аксаково /изх. № П-3046/10.12.2013 г./,/вх. № И3046/03.12.13г./
2.40. „ОКЕАН ГЕЙМС“ООД, гр. Аксаково /изх. № П-3047/10.12.2013 г./,/вх. № И3047/03.12.13г./
2.41. ЕТ „СТАРТ –Н-АЛЕКСАНДЪР АТАНАСОВ“, гр. Монтана /изх. № П-3048/10.12.2013
г./,/вх. № И-3048/03.12.13г./
2.42. „ДРАГОШИН“ООД, гр. Исперих /изх. № П-3049/10.12.2013 г./,/вх. № И3049/03.12.13г./
2.43. „СИКС ГРУП -09“ЕООД, гр. София /изх. № П-3056/10.12.2013 г./,/вх. № И3056/03.12.13г./
2.44. „НЮ ГЕИМ АМЮЗМЪНТ“ООД, гр. Гълъбово /изх. № П-3057/10.12.2013 г./,/вх. № И3057/03.12.13г./
2.45. „ИНФИНИТИ“ООД, гр. София /изх. № П-3058/10.12.2013 г./,/вх. № И-3058/03.12.13г./
2.46. „ИНФИНИТИ“ООД, гр. София /изх. № П-3059/10.12.2013 г./,/вх. № И-3059/03.12.13г./
2.47. „ПОЛО 11“ЕООД, гр. София /изх. № П-3037/13.12.2013 г./,/вх. № И-3037/03.12.13г./
2.48. „ПОЛО 11“ЕООД, гр. София /изх. № П-3036/13.12.2013 г./,/вх. № И-3036/03.12.13г./
2.49. „МИЛИОН КАЗИНО“ООД, гр. София /изх. № П-2995/13.12.2013 г./,/вх. № И2995/29.11.13г./
2.50. „МИЛИОН КАЗИНО“ООД, гр. София /изх. № П-3145/13.12.2013 г./,/вх. № И3145/09.12.13г./
3. За момента лотарийна игра:
3.1.„НЮ ГЕЙМС“ООД, гр. София /изх. № П-2950/09.12.2013 г./,/вх. № И-2950/27.11.13г./
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4. За залагания върху резултати от спортни състезания:
4.1.ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР“, гр. София /изх. № П-2986/09.12.2013
г./,/вх. № И-2986/28.11.13г./
4.2.“ЕВРОФУТБОЛ“ООД, гр. София /изх. № П-3082/13.12.2013 г./,/вх. № И-3082/05.12.13г./
5. За тото игри:
5.1.ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР“, гр. София /изх. № П-2987/09.12.2013
г./,/вх. № И-2987/28.11.13г./
6. Разглеждане на писмени искания за утвърждаване на правила по чл. 22, ал. 1, т. 7 от
ЗХ /изх. № 1689/13.12.2013 г./ и разглеждане на писмени искания за утвърждаване на
правила по чл. 22, ал. 1, т. 4 и т. 7 от ЗХ /изх. № 1688/13.12.2013 г./
Раздел единасети - Поправка на очевидна фактическа грешка:
1. За игри с игрални автомати:
1.1.„НЮ ВИЖЪН“ООД, гр. Димитровград /изх. № П-2271.1/02.12.2013 г./,/вх. № И2271.1/28.11.13г./
1.2.„ИМПЕРИАЛ – ДД 2010“ООД, гр. Шумен /изх. № П-2372.1/02.12.2013 г./,/вх. № И2372.1/18.11.13г./
Раздел дванадесети – Разни:
1.
Докладна записка изх. № И-2582/13.12.2013 г. относно продължаване на срок по чл.
33, ал. 3 от ЗХ.
По Раздел първи - Определяне на интернет страници, чрез които се организират
хазартни игри от лица, които не са получили лиценз по Закона за хазарта /изх. № П1687/13.12.13 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. http://www.betngo.com/
2. http://www.betbutler.co.uk/
3. http://www.justbet.cx/
4. http://betguardian.me/
5. https://www.matchbook.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
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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. 22, ал. 1, т. 14 от Закона за хазарта Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
І. Допълва списъка на интернет страниците, чрез които се организират хазартни
игри от лица, които не са получили лиценз по Закона за хазарта.
IІ. Определя следните интернет страници, чрез които се организират хазартни
игри от лица, които не са получили лиценз по Закона за хазарта:
1. http://www.betngo.com/
2. http://www.betbutler.co.uk/
3. http://www.justbet.cx/
4. http://betguardian.me/
5. https://www.matchbook.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 - 4
За - 4
Против - няма.
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По 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-1686/13.12.13 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 №
1619/27.11.2013 г. на страницата на Държавна комисия по хазарта (ДКХ), достъпът до
интернет страница http://www.247livebet.com/ и нейните поддомейни не е преустановен, но не
се допуска осъществяване на регистрация от територията на Република България. Промяната е
извършена преди подаване на искането по чл. 22, ал. 4 от ЗХ до председателя на Софийския
районен съд.
На основание 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.247livebet.com/ поради това, че е
преустановено нарушението и е изпълнена разпоредбата на чл. 22, ал. 4 от ЗХ.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По Раздел трети - Разглеждане на заявления за утвърждаване на типове и модификации
на игрално оборудване, които могат да се експлоатират в страната, по списък.
1.
„ГЕЙМПРОМ“ЕООД, гр. София /изх. № П-3019/13.12.2013 г./,/вх. № И3019/02.12.13г./
На 02.12.2013 г. с вх. № И-3019 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 извършеното проучване в законоустановения срок на подадените документи се
установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 8 от
Закона за хазарта Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Утвърждава представените от „ГЕЙМПРОМ” ЕООД със седалище и адрес на
управление: област София, община Столична гр. София, район Лозенец бул. "
ДЖЕЙМС БАУЧЕР " No 20, ЕИК: 131231522, представлявано от ГЕОРГИ МЕТОДИЕВ
КАРАБЕЛЬОВ – управител, 3 /три/ броя игрално оборудване, които могат да се
експлоатират в страната, както следва:
1. ИГРАЛНИ АВТОМАТИ:
№ по
ред

Наименование

Cheeky Pete
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Тип

IGT

Протокол от изпитване №

ИА-2307 от 07.11.2013 г.

Производител

IGT

Заявител / номер на
удостоверение

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

Производствен (сериен)
номер

1855734

Година на производство

2007

Година на рециклиране
Вид на играта

2013
Видеослот:
Cheeky Pete;

Наименование

Blue Moon II

Тип

IGT

Протокол от изпитване №

ИА-2308 от 07.11.2013 г.

Производител

IGT

Заявител / номер на
удостоверение

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

Производствен (сериен)
номер

1857969

Година на производство

2008

Година на рециклиране
Вид на играта

2013
Видеослот:
Blue Moon II

Наименование

Woodstock

Тип

IGT

1.

2.

3.

Протокол от изпитване №

ИА-2309 от 07.11.2013 г.

Производител

IGT

Заявител / номер на
удостоверение

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

Производствен (сериен)
номер

1857103

Година на производство

2007
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Година на рециклиране
Вид на играта

2013
Видеослот:
Woodstock

Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По Раздел четвърти - Разглеждане на писмено искане за промени в обстоятелствата,
вписани в Удостоверение за издаден лиценз:
1. За игри с игрални автомати:
1.1.„ПАЛМС ЛЮЛИН“ООД, гр. София /изх. № П-3011/10.12.2013 г./,/вх. № И3011/02.12.13г./
На 02.12.2013 г. с вх. № И-3011, 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 „ПАЛМС
ЛЮЛИН” ООД, гр. София, за промяна в обстоятелствата, вписани в издаден лиценз за
организиране на хазартни игри в игрална зала с адрес: гр. София, ж.к. „Люлин”, ул. „340” №
12.
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 ДКХ да
разгледат писменото искане и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промяна в издаден лиценз на
„ПАЛМС ЛЮЛИН” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Триадица”,
ул. „Алабин” № 34, ЕИК: 200381877, представлявано от Боян Николов Боянов - управител, за
промяна в управлението на дружеството.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.2.„ЕЛ.ДЖИ.ЕС. – 99“ООД, гр. София /изх. № П-3074/13.12.2013 г./,/вх. № И3074/05.12.13г./
На 05.12.2013 г. с вх. № И-3074, на основание чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 3 и чл. 37, ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕЛ. ДЖИ. ЕС.99” ООД, гр. София, за промяна в обстоятелствата, вписани в издаден лиценз за организиране
на хазартни игри.
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 ДКХ
да разгледат писменото искане и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕЛ. ДЖИ. ЕС. - 99” ООД ” със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район „Младост”
ул. „Гео Милев” № 2, ет. 1, ЕИК: 121647166, представлявано от Борислав Душков Михайлов
– управител и Светлана Ганчева Милева - управител, за промени на седалището и адреса на
управление на дружеството.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По Раздел пети - Разглеждане на писмени искания за прекратяване действието на
удостоверение за издаден лиценз преди изтичане на срока му:
1. За игри с игрални автомати:
1.1.„РАДКА МОСКОВА“ООД, гр. Самоков /изх. № П-2943/05.12.2013 г./,/вх. № И2943/26.11.13г./
На 26.11.2013 г. с вх. № И-2943, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 1 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „РАДКА МОСКОВА ” ООД, гр.
Самоков, за прекратяване действието на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Стралджа, област Ямбол, ул. „П.К. Яворов“ № 26 А,
издадено Удостоверение за издаден лиценз № И 1717 от 30.07.2013 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 Удостоверение за издаден лиценз № И-1717
от 30.07.2013 г. за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес:,
гр. Стралджа, област Ямбол, ул. „П.К. Яворов“ № 26 А, издадено на „РАДКА МОСКОВА”
ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Самоков, област София, ул. „Проф. Васил
Захариев № 1, ЕИК:832080578, представлявано от Радка Данаилова Москова – управител и
Любомир Петров Петков – управител, заедно и поотделно, преди изтичане на срока му.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.2.„ГАРД –С“ЕООД, гр. София /изх. № П-3116/13.12.2013 г./,/вх. № И-3116/06.12.13г./
На 06.12.2013 г. с вх. № И-3116, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 1 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ГАРД - С ” ЕООД, гр. София, за
прекратяване действието на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Ломско шосе“ № 78, издадено Удостоверение за
издаден лиценз № И - 83 от 08.02.2013 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.
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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 Удостоверение за издаден лиценз № И-83 от
08.02.2013 г. за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес:, гр.
София, бул. „Ломско шосе“ № 78, издадено на „ГАРД - С” ЕООД, със седалище и адрес на
управление: гр. София, ж.к. „Стрелбище“, ул. „Нишава“ № 165, ет. 2, ап. 2, ЕИК: 831576354,
представлявано от Георги Димитров Чавдаров – 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 - 4
За - 4
Против - няма.
1.3.“НАВИ“ООД, гр. София /изх. № П-3117/13.12.2013 г./,/вх. № И-3117/06.12.13г./
На 06.12.2013 г. с вх. № И-3117, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 1 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „НАВИ” ООД, гр. София, за
прекратяване действието на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ул. „Райко Даскалов“ № 8 А, издадено Удостоверение за
издаден лиценз № И - 2601 от 23.10.2013 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 Удостоверение за издаден лиценз № И-2601 от
23.10.2013 г. за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес:, гр.
Пловдив, ул. „Райко Даскалов“ № 8 А, издадено на „НАВИ” ООД, със седалище и адрес на
управление: гр. София, район „Оборище“, бул. „Янко Сакъзов“ № 76, ЕИК: 831574168,
представлявано от Иван Георгиев Главински – 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 - 4
За - 4
Против - няма.
1.4.“ВЪЛЕВИ“ООД, гр. Чирпан /изх. № П-3083/13.12.2013 г./,/вх. № И-3083/05.12.13г./
На 05.12.2013 г. с вх. № И-3083, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 1 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ВЪЛЕВИ ” ООД, гр. Чирпан, за
прекратяване действието на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Стара Загора, ул. „Парчевич“ № 1, издадено Удостоверение за
издаден лиценз № И 2508 от 29.10.2013 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 Удостоверение за издаден лиценз № И-2508 от
29.10.2013 г. за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес:, гр.
Стара Загора, ул. „Парчевич“ № 1, издадено на „ВЪЛЕВИ” ООД, със седалище и адрес на
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управление: гр. Чирпан, област Стара Загора, ул. „П.К.Яворов“ № 9, ЕИК:833004900,
представлявано от Таньо Вълев Вълев – 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 - 4
За - 4
Против - няма.
1.5.“ПИРИН ТУРС 2002“ЕООД, гр. София /изх. № П-3173/13.12.2013 г./,/вх. № И3173/10.12.13г./
На 10.12.2013 г. с вх. № И-3173, 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 прекратяване действието на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Христо Ботев“ № 169, издадено
Удостоверение за издаден лиценз № И - 720 от 09.05.2013 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 Удостоверение за издаден лиценз № И-720 от
09.05.2013 г. за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
София, бул. „Христо Ботев“ № 169, издадено на „ПИРИН ТУРС 2002” ЕООД, със седалище и
адрес на управление: гр. София, бул. „Цариградско шосе“, 7- ми километър, сградата на ЗИТ,
корпус ІІ, ет. 3, ЕИК: 102817258, представлявано от Мирослав Александров Младенов –
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 - 4
За - 4
Против - няма.
1.6.“ПИРИН ТУРС 2002“ЕООД, гр. София /изх. № П-3172/13.12.2013 г./,/вх. № И3172/10.12.13г./
На 10.12.2013 г. с вх. № И-3173, 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 прекратяване действието на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Александър Стамболийски“ № 124,
издадено Удостоверение за издаден лиценз № И - 1789 от 08.08.2013 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 Удостоверение за издаден лиценз № И-1789 от
08.08.2013 г. за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
София, бул. „Александър Стамболийски“ № 124, издадено на „ПИРИН ТУРС 2002” ЕООД,
със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Цариградско шосе“, 7- ми километър,
сградата на ЗИТ, корпус ІІ, ет. 3, ЕИК: 102817258, представлявано от Мирослав Александров
Младенов – управител, преди изтичане на срока му.
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Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По Раздел шести - Разглеждане на писмени искания за издаване на лиценз за обекти, в
които са се организирали хазартни игри:
1. За игри с игрални автомати:
1.1.ЕТ„ДОСИКО – ДИМИТЪР ИВАНОВ“, гр. Варна /изх. № П-2982/10.12.2013 г./,/вх. №
И-2982/28.11.13г./
На 28.11.2013 г. с вх. № И-2982, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „ДОСИКО - ДИМИТЪР
ИВАНОВ”, гр. Варна, за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални
автомати, за срок от 10 /десет/ години в игрална зала с адрес: гр. Варна, район „Одесос”, ул.
„Ангел Георгиев” № 50.
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 изложеното 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 ЕТ „ДОСИКО - ДИМИТЪР ИВАНОВ” със
седалище и адрес на управление: гр. Варна, район „Одесос”, ул. „Струма” № 6, ет. 1, ап. 4,
ЕИК: 103009938, представляван Димитър Славчев Иванов – /физическо лице-търговец/, за
организиране на хазартни игри с игрални автомати за срок от 10 /десет/ години в игрална зала
с адрес: гр. Варна, район „Одесос”, ул. „Ангел Георгиев” № 50.
II. Да бъдат утвърдени представените от ЕТ „ДОСИКО - ДИМИТЪР
ИВАНОВ”, гр. Варна, 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 - 4
За - 4
Против - няма.
1.2.„ЕЛИТ 8“ЕООД, гр. Севлиево /изх. № П-2941/13.12.2013 г./,/вх. № И-2941/26.11.13г./
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На 26.11.2013 г. с вх. № И-2941 в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22,
ал. 1, т. 1 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ЕЛИТ 8” ЕООД, гр. Севлиево,
за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати, за срок от 5 /пет/
години в игрална зала с адрес: гр. Стара Загора, ул. „Парчевич” № 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Предвид изложеното 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 „ЕЛИТ 8” ЕООД със седалище и адрес на
управление: гр. Севлиево, ул. „Стоян Бъчваров” № 8, ЕИК: 200244138, представлявано от
Цветан Ботев Макавеев - управител, за организиране на хазартни игри с игрални автомати за
срок от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес: гр. Стара Загора, ул. „Парчевич” № 1.
II. Да бъдат утвърдени представените от „ЕЛИТ 8” ЕООД, гр. Севлиево:
1. Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала;
2. Задължителни правила за организацията на работата и финансовия контрол
при организиране на хазартни игри с игрални автомати и задължителни образци за
счетоводна отчетност;
3. Задължителни изисквания за игралните зали по отношение на вида на
помещенията или сградата, минималната площ, разпределението на помещенията и
необходимото техническо оборудване за контрол;
4. Задължителни технически изисквания към системите за контрол върху
хазартните игри и игралното оборудване в игрална зала.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По Раздел седми - Разглеждане на писмени искания за издаване на лиценз за нов обект:
1. За игри с игрални автомати:
1.1.“СИМПЛИ ПЪРФЕКТ“ООД, гр. София /изх. № П-2744/10.12.2013 г./,/вх. № И2744/28.10.13г./
На 28.10.2013 г. с вх. № И-2744, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „СИМПЛИ ПЪРФЕКТ” 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. Казанлък, пл. „Севтополис“ № 3.
По подадените документи е извършена проверка и проучване в законоустановения
срок във връзка с изискванията на Закона за хазарта и Наредбата за документите, необходими
за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за извършване на
промени в тях.
На проведеното на 14.12.2013 г. заседание след като обсъди представените от искателя
документи, Държавната комисия по хазарта прецени, че има неизяснени обстоятелствата по
писменото искане.
С оглед гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1 от Закона за хазарта Държавната
комисия по хазарта отлага до изясняване на всички обстоятелства произнасянето по писмено
искане № И-2744/28.10.2013 г. за издаване на лиценз, подадено от „СИМПЛИ ПЪРФЕКТ”
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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 организиране на хазартни игри с игрални автомати за срок от 5 /пет/ години в
игрална зала с адрес: гр. Казанлък, пл. „Севтополис“ № 3.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.2.„СИКС ГРУП – 09“ЕООД, гр. София /изх. № П-2910/09.12.2013 г./,/вх. № И2910/20.11.13г./
На 20.11.2013 г. с вх. № И-2910, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1
от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „СИКС ГРУП – 09” ЕООД, гр. София, за
издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Свищов, област Велико Търново, ул. „Цар Освободител” № 114 А.
По подадените документи е извършена проверка и проучване в законоустановения
срок във връзка с изискванията на Закона за хазарта и Наредбата за документите, необходими
за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за извършване на
промени в тях.
На проведеното на 14.12.2013 г. заседание след като обсъди представените от искателя
документи, Държавната комисия по хазарта прецени, че има неизяснени обстоятелствата по
писменото искане.
С оглед гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1 от Закона за хазарта Държавната
комисия по хазарта отлага до изясняване на всички обстоятелства произнасянето по писмено
искане № И-2910/20.11.2013 г. за издаване на лиценз, подадено от „СИКС ГРУП – 09” ЕООД,
със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Люлин”, ж.к. „Люлин 1”, бл. 033, вх.
„В“, ап. 6, ЕИК: 200601241, представлявано от Петър Маринов Петров – управител, за
организиране на хазартни игри с игрални автомати за срок от 5 /пет/ години в игрална зала с
адрес: гр. Свищов, област Велико Търново, ул. „Цар Освободител” № 114 А.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.3.„КОМЕРС“ЕООД, гр. Севлиево /изх. № П-3005/13.12.2013 г./,/вх. № И-3005/29.11.13г./
На 29.11.2013 г. с вх. № И-3005, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1
от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „КОМЕРС” ЕООД, гр. Севлиево, 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, комплекс „Изгрев”, бл. 106.
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 изложеното 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 „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 организиране на хазартни игри с игрални автомати за
срок от 10 /десет/ години в игрална зала с адрес: гр. Бургас, комплекс „Изгрев”, бл. 106.
II. Да бъдат утвърдени представените от „КОМЕРС” ЕООД, гр. Севлиево, за игралната
зала:
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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 - 4
За - 4
Против - няма.
По Раздел осми - 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. № 1685/13.12.2013 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. № 2842 от „НАЙС КЛУБ” ЕООД, гр. Враца.
2. С вх. № 2843 от „ИГРАЛНИ ТЕХНОЛОГИИ-ГТ-ГЕЙМИНГ ТЕХНОЛОДЖИС” ЕООД, гр.
Враца.
3. С вх. № 2854 от „ТИ-ВИ-67” ООД, гр. Ботевград.
4. С вх. № 2855 от „НУШИ 67” ЕООД, гр. Ботевград.
5. С вх. № 2859 от „ФОРТУНА” ЕООД, гр. Бургас.
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. „НАЙС КЛУБ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Враца,
ул. „Димитраки Хаджитошев” № 2, ЕИК: 200167318, представлявано от Нина Петрова
Ценова - управител, за игрална зала с адрес: гр. Враца, пл. „Христо Ботев” № 1.
2. „ИГРАЛНИ ТЕХНОЛОГИИ-ГТ-ГЕЙМИНГ ТЕХНОЛОДЖИС” ЕООД,
със седалище и адрес на управление: Враца, ул. „Димитраки Хаджитошев” № 2, ЕИК
106588535, представлявано от Мариана Ангелова Вельовска - управител, за внос и
разпространение на игрални съоръжения за хазартни игри.
3. „ТИ-ВИ-67” ООД със седалище и адрес на управление: „ТИ-ВИ-67” ООД
със седалище и адрес на управление: гр. Ботевград, обл. София, ул. „Цар Освободител”
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№ 14, ЕИК: 122026408, представлявано от Теменужка Петрова Микова – управител,
за игрална зала с адрес: гр. Ботевград, пл. „Незнаен войн” № 5.
4. „НУШИ 67” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Ботевград,
бул. „Цар Освободител”, № 16, вх. Д, ет. 4, ап. 43, ЕИК: 201711880, представлявано от
Теменужка Петрова Микова – управител, за игрална зала с адрес: гр. Луковит, обл.
Ловеч, ул. „Никола Йонков Вапцаров” № 4.
5. „ФОРТУНА” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул.
„Георги Кирков” № 22, ЕИК: 102603795, представлявано от Антон Георгиев Михов –
управител, за игрална зала с адрес: гр. Бургас, ул. „Георги Кирков” № 22.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.Докладна записка изх. № 1684/13.12.2013 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. № 2491 от „РАДКА МОСКОВА” ООД, гр. Самоков.
2.
С вх. № 2500 от „ДЕЯН 2010” ЕООД, гр. София.
3.
С вх. № 2521 от „УИН БЕТ - 2” ООД, гр. София.
4.
С вх. № 2676 от „EЛ ПИ ГРУП – Х“ ЕООД, гр. София.
5.
С вх. № 2739 от ЕТ „ИНФОМИК – МИРОСЛАВ МИТКИН”, гр. Силистра.
6.
С вх. № 2740 от “ЕЛМА” ООД, гр. Свиленград.
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, 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. Пещера, ул. „Васил
Петлешков” № 2.
2. „ДЕЯН 2010” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София,
район „Красно село”, ул. „Борово” № 52, вх. Д, ет. 2, ап. 45, ЕИК: 201365993,
представлявано от Ангел Стефанов Зарков – управител, за игрална зала с адрес: гр.
Карлово, ул. „Петко Събев” № 6.
3. „УИН БЕТ - 2” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София,
район „Младост”, ул. „Михаил Тенев” № 6, ет. 2, ЕИК: 201547309, представлявано от
Данаил Христов Илиев – управител, за игрална зала с адрес: гр. София, район
„Възраждане”, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 35.
4. „EЛ ПИ ГРУП – Х“ ЕООД със седалище и адрес на управление: гр.
София, бул. „Константин Величков“ № 157-159, ет.1 офис 2, ЕИК: 200666132,
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представлявано от Иван Георгиев Налбантов- управител, за игрална зала с адрес: гр.
Хасково, ж.к. „Орфей“ до блок 18.
5. ЕТ „ИНФОМИК – МИРОСЛАВ МИТКИН” със седалище и адрес на
управление: гр. Силистра, ул. „Христо Ботев” № 2, ет. 4, ап. 6, ЕИК: 030141003,
представляван от Мирослав Петров Миткин /физическо лице - търговец/, за игрална
зала с адрес: гр. Силистра, ул. „Симеон Велики” № 18.
6. “ЕЛМА” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Свиленград, бул.
„България” № 63, ЕИК: 836147864, представлявано от Пенка Николова Киришева –
управител, за игрална зала с адрес: гр. Любимец, област Хасково, бул. „Одрин” № 1
„Ж”, УПИ ХХХІV-2242 в кв. 178.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
3.Докладна записка изх. № 1683/13.12.2013 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. № 2735/26.09.2013 г от „В В С ЛУКС 2000“ ЕООД, гр. Русе.
2. С вх. № 2736/26.09.2013 г. от „СИТ 33“ ООД, гр. София.
3.С вх. № 2782/27.09.2013 г. от „ФАВОРИТ“ ЕООД, гр. Смолян.
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. „В В С ЛУКС 2000“ ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Русе,
ул. „Муткурова“ № 55, вх. А, ЕИК 117500908, представлявано от Валентин Василев
Симеонов- управител, за игрална зала с адрес: гр. Русе, ул. „Николаевска“ № 124.
2. „СИТ 33“ ООД със седалище и адрес на управление гр. София, район
„Сердика“, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 98, ЕИК 131236188, представлявано от
Лилия Миткова Петрова – управител, за игрална зала с адрес: гр. София, район
„Сердика“, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 98.
3. „ФАВОРИТ“ ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Смолян, ул.
„Боровец“ № 18, ЕИК 830163452, представлявано от Димитър Андреев Маринов –
управител и Красимир Тодоров Найденов - управител, заедно и поотделно, за игрална
зала с адрес: гр. Чирпан, област Стара Загора, ул. „Георги Димитров“ № 55.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
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По Раздел девети - Разглеждане на писмени искания за извършване на промени в
Удостоверение за издаден лиценз:
1. За игри в игрално казино:
1.1.„ХОТЕЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛ“АД, гр. София /изх. № П-2924/05.12.2013 г./,/вх. № И2924/22.11.13г./
На 22.11.2013 г. с вх. № И-2924, 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 „ХОТЕЛ
ИНТЕРНАЦИОНАЛ” АД, , гр. София, за намаление с 9 /девет/ броя игрални автомата с 16
/шестнадесет/ броя игрални места и утвърждаване на Задължителни игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри в игрално казино с адрес: гр. Варна, к.к. „Златни
пясъци“, хотел „Интернационал”.
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 изложеното 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
„ХОТЕЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛ” АД, гр. София със седалище и адрес на управление: гр.
София, район „Слатина“, ул. „Никола Тесла“ № 3, ет. 9, Бизнес център „София 1“, ЕИК:
175072185, представлявано от Владимир Господинов Филипов – управител, изразяващи се в
намаление с 9 /девет/ броя игрални автомата с 16 /шестнадесет/ броя игрални места в игрално
казино с адрес: гр. Варна, к.к. „Златни пясъци”, хотел „Интернационал”.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ХОТЕЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛ” АД, гр.
София, Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри игрално
казино.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.2.„ЛАРИС – ВЕГА“ООД, гр. София /изх. № П-2942/09.12.2013 г./,/вх. № И2942/26.11.13г./
На 26.11.2013 г. с вх. № И-2942 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 подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати и утвърждаване на Задължителни
игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино с адрес: гр.
Варна, бул. „Сливница” № 33, интерхотел „Черно море“.
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 изложеното 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
„ЛАРИС-ВЕГА” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Средец”, ул.
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„Славянска” № 29, ЕИК: 121390871, представлявано от Мариета Георгиева Цекова Димитрова - управител и Борис Димов Петков - прокурист, за подмяна на 2 /два/ броя
игрални автомати в игрално казино с адрес: гр. Варна, бул. „Сливница” № 33, интерхотел
„Черно море”.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЛАРИС-ВЕГА” 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 - 4
За - 4
Против - няма.
1.3.„ХОТЕЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛ“АД, гр. София /изх. № П-3039/13.12.2013 г./,/вх. № И3039/03.12.13г./
На 03.12.2013 г. с вх. № И-3039, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 3 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „ХОТЕЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛ”
АД, гр. София, за намаление с 2 /два/ броя игрални маси в игрално казино с адрес: гр. Варна,
к.к. „Златни пясъци”, х-л „Интернационал”.
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 изложеното 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:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ХОТЕЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛ” АД със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Слатина”, ул. „Никола Тесла” № 3, ет. 9, Бизнес център „София 1”, ЕИК: 175072185,
представлявано от Владимир Господинов Филипов, за намаление с 2 /два/ броя игрални маси
в игрално казино с адрес: гр. Варна, к.к. „Златни пясъци”, х-л „Интернационал”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.4.“АНГЛО-БОЛКАН“ООД, гр. София /изх. № П-2990/13.12.2013 г./,/вх. № И2990/28.11.13г./
На 28.11.2013 г. с вх. № И-2990 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 6 /шест/ броя игрални автомати, намаление с 1 /един/ брой на
игралните автомати, утвърждаване на Задължителни игрални условия и правила за
организиране и провеждане на хазартни игри в игрално казино и Задължителни технически
изисквания за системите за контрол върху хазартните игри и игралното оборудване за
игрално казино с адрес: гр. София, р-н „Средец”, пл. „Света Неделя” № 5.
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.
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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 изложеното 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 6 /шест/ броя и намаление с 1 /един/ брой на игралните автомати в игрално казино
с адрес: гр. София, р-н „Средец”, пл. „Света Неделя” № 5, хотел „ШЕРАТОН СОФИЯ
ХОТЕЛ БАЛКАН”.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „АНГЛО-БОЛКАН” ООД, гр. София:
1.
Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане
на хазартни игри в игрално казино.
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 - 4
За - 4
Против - няма.
1.5.“УИН СИТИ“ЕООД, гр. София /изх. № П-2993/13.12.2013 г./,/вх. № И-2993/29.11.13г./
На 29.11.2013 г. с вх. № И-2993 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 3 /три/ броя игрални маси, увеличение с 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 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 изложеното 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 3 /три/ броя игрални маси и
увеличение с 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 - 4
За - 4
Против - няма.
2. За игри с игрални автомати:
2.1. „БРИЗ-Л“ЕООД, гр. София /изх. № П-2468/09.12.2013 г./,/вх. № И-2468/20.11.13г./
На 19.09.2013 г. с вх. № И-2468, 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 „БРИЗ-Л” ЕООД, гр.
София, за подмяна на 2 /два/, увеличение с 25 /двадесет и пет/ 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”,
местност „Орландовци”, ул. „Първа българска армия” № 147.
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 изложеното 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
„БРИЗ-Л” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Витоша”, ж.к. „Бояна”,
ул. „Беловодски път”, № 89А, ЕИК: 131502767, представлявано от Деница Тодорова Велева управител, за подмяна на 2 /два/ и увеличение с 25 /двадесет и пет/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр. София, район „Сердика”, местност „Орландовци”, ул. „Първа
българска армия” № 147.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „БРИЗ-Л” 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 - 4
За - 4
Против - няма.
„БРИЗ-Л“ЕООД, гр. София /изх. № П-2928/03.12.2013 г./,/вх. № И-2928/22.11.13г./
На 22.11.2013 г. с вх. № И-2928, 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 „БРИЗ-Л” ЕООД,
гр. София, за подмяна на 10 /десет/ броя игрални автомата с 14 /четиринадесет/ броя игрални
места с 10 /десет/ броя игрални автомата с 10 /десет/ броя игрални места, увеличение с 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. София, район „Студентски”, ул. „Академик Борис Стефанов” № 1,
магазин № 17.
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.

2.2.
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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 изложеното 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
„БРИЗ-Л” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Витоша”, ж.к. „Бояна”,
ул. „Беловодски път” № 89 А, ЕИК: 131502767, представлявано от Деница Тодорова Велева управител, за подмяна на 10 /десет/ броя игрални автомата с 14 /четиринадесет/ броя игрални
места с 10 /десет/ броя игрални автомата с 10 /десет/ броя игрални места, увеличение с 4
/четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, район „Студентски”, ул.
„Академик Борис Стефанов” № 1, магазин № 17.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „БРИЗ-Л” 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 - 4
За - 4
Против - няма.
„БРИЗ-Л“ЕООД, гр. София /изх. № П-2929/05.12.2013 г./,/вх. № И-2929/22.11.13г./
На 22.11.2013 г. с вх. № И-2929, 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 „БРИЗ-Л” ЕООД,
гр. София, за подмяна на 11 /единадесет/ 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, р-н „Триадица”, бул. „Гоце
Делчев” № 115.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Предвид изложеното 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
„БРИЗ-Л” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Витоша”, ж.к. „Бояна”,
ул. „Беловодски път” № 89А, ЕИК: 131502767, представлявано от Деница Тодорова Велева управител, за подмяна на 11 /единадесет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр.
София, р-н „Триадица”, бул. „Гоце Делчев” № 115.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „БРИЗ-Л” 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.

2.3.
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Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането
са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.4. „ГРАНД КАЗИНО-1“ООД, гр. София /изх. № П-2896/05.12.2013 г./,/вх. № И2896/19.11.13г./
На 19.11.2013 г. с вх. № И-2896 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 „ГРАНД КАЗИНО - 1”
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 в игрална зала с адрес: гр. София, ж.к. „Красно село“, бл. 208 Б.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Предвид изложеното 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
„ГРАНД КАЗИНО - 1“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Лозенец”,
ул. „Кричим” № 63, ЕИК: 175258559, представлявано от Галин Тотьов Василев – управител,
за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. София, ж.к. „Красно
село“, бл. 208 Б.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ГРАНД КАЗИНО - 1” 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 - 4
За - 4
Против - няма.
2.5. „ГРАНД КАЗИНО-1“ООД, гр. София /изх. № П-2897/05.12.2013 г./,/вх. № И2897/19.11.13г./
На 19.11.2013 г. с вх. № И-2897 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 „ГРАНД КАЗИНО - 1”
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 в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Андрей Сахаров“ № 74А.
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 изложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с
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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
„ГРАНД КАЗИНО - 1“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Лозенец”,
ул. „Кричим” № 63, ЕИК: 175258559, представлявано от Галин Тотьов Василев – управител,
за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Андрей
Сахаров“ № 74А.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ГРАНД КАЗИНО - 1” 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 - 4
За - 4
Против - няма.
2.6. „ГРАНД КАЗИНО-1“ООД, гр. София /изх. № П-2898/05.12.2013 г./,/вх. № И2898/19.11.13г./
На 19.11.2013 г. с вх. № И-2898 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 „ГРАНД КАЗИНО - 1”
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 в игрална зала с адрес: гр. София, ул. „Днепър“ № 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Предвид изложеното 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
„ГРАНД КАЗИНО - 1“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Лозенец”,
ул. „Кричим” № 63, ЕИК: 175258559, представлявано от Галин Тотьов Василев – управител,
за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. София, ул. „Днепър“
№ 1.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ГРАНД КАЗИНО - 1” 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 - 4
За - 4
Против - няма.
2.7. „ГРАНД КАЗИНО-1“ООД, гр. София /изх. № П-2899/05.12.2013 г./,/вх. № И2899/19.11.13г./
На 19.11.2013 г. с вх. № И-2899 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 „ГРАНД КАЗИНО - 1”
ООД, гр. София, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат и утвърждаване на

Стр. 28
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики“ № 100, х-л
„Верея“.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Предвид изложеното 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
„ГРАНД КАЗИНО - 1“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Лозенец”,
ул. „Кричим” № 63, ЕИК: 175258559, представлявано от Галин Тотьов Василев – управител,
за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Стара Загора, бул.
„Цар Симеон Велики“ № 100, х-л „Верея“.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ГРАНД КАЗИНО - 1” 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 - 4
За - 4
Против - няма.
2.8. „ГРАНД КАЗИНО-1“ООД, гр. София /изх. № П-3055/10.12.2013 г./,/вх. № И3055/03.12.13г./
На 03.12.2013 г. с вх. № И-3055, 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 „ГРАНД КАЗИНО - 1” 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 игрална зала с адрес: гр. Стара
Загора, бул. „Цар Симеон Велики“ № 100, х-л „Верея“.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Предвид изложеното 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
„ГРАНД КАЗИНО - 1“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Лозенец”,
ул. „Кричим” № 63, ЕИК: 175258559, представлявано от Галин Тотьов Василев – управител,
за 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 игрална зала с адрес: гр. Стара Загора, бул.
„Цар Симеон Велики“ № 100, х-л „Верея“.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
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Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.9. „БРАТЯ МАТЕВИ“ЕООД, гр. София /изх. № П-2903/10.12.2013 г./,/вх. № И2903/19.11.13г./
На 19.11.2013 г. с вх. № И-2903, 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 „БРАТЯ МАТЕВИ”
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. София, ж.к. „Дианабад”, бул. „Никола Габровски” № 61.
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 изложеното 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
„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 подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София,
ж.к. „Дианабад”, бул. „Никола Габровски” № 61.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „БРАТЯ МАТЕВИ” 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 - 4
За - 4
Против - няма.
2.10. „БРАТЯ МАТЕВИ“ЕООД, гр. София /изх. № П-2904/05.12.2013 г./,/вх. № И2904/19.11.13г./
На 19.11.2013 г. с вх. № И-2904, 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 „БРАТЯ МАТЕВИ”
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. София, район „Лозенец”, бул. „Арсеналски” № 15.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Предвид изложеното 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
„БРАТЯ МАТЕВИ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Триадица”, бул. „Витоша” № 133, ЕИК: 130369794, представлявано от Матей Яворов Матев

Стр. 30
– управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София,
район „Лозенец”, бул. „Арсеналски” № 15.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „БРАТЯ МАТЕВИ” 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 - 4
За - 4
Против - няма.
2.11. „ПРОЕКТ – 2007“ЕООД, гр. София /изх. № П-2912/05.12.2013 г./,/вх. № И2912/21.11.13г./
На 21.11.2013 г. с вх. № И-2912, 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 „ПРОЕКТ - 2007”
ЕООД, 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 „Люлин”, ж.к. „Люлин”, 10-ти
микрорайон, УПИ VІІІ, кв. 30.
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 изложеното 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
„ПРОЕКТ - 2007” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Люлин”, ж.к.
„Люлин 10”, ул. „Гоце Делчев” № 9, ЕИК: 175212881, представлявано от Манол Иванов
Вълчев - управител, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр.
София, район „Люлин”, ж.к. „Люлин”, 10-ти микрорайон, УПИ VІІІ, кв. 30.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ПРОЕКТ - 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 - 4
За - 4
Против - няма.
2.12. ЕТ„ПЕТЪР РАШКОВ“, гр. София /изх. № П-2919/09.12.2013 г./,/вх. № И2919/22.11.13г./
На 22.11.2013 г. с вх. № И-2919, 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 „ПЕТЪР РАШКОВ”,
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 в игрална
зала с адрес: гр. Смолян, бул. „България” № 3А, х-л „Кипарис Алфа”.
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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 изложеното 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
„ПЕТЪР РАШКОВ”, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”, ж.к.
„Младост – 1”, бл. 1, вх. 1, ЕИК: 130220658, представляван от Петър Валентинов Рашков
/физическо лице – търговец/, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата в игрална зала с
адрес: гр. Смолян, бул. „България” № 3А, х-л „Кипарис Алфа”.
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 - 4
За - 4
Против - няма.
2.13. „ТИЙ ДЖИ“ЕООД, гр. Пловдив /изх. № П-2925/05.12.2013 г./,/вх. № И2925/22.11.13г./
На 22.11.2013 г. с вх. № И-2925, 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 „ТИЙ ДЖИ” ЕООД, гр.
Пловдив, за увеличение с 10 /десет/ броя игрални автомата, увеличение с 11 /единадесет/
броя игрални места на игрален автомат и утвърждаване на Задължителни игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Пловдив, район „Централен“, ул. „11-ти август“ № 5.
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 изложеното 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
„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 увеличение с 10 /десет/ броя игрални автомата, увеличение с 11 /единадесет/
броя игрални места на игрален автомат за организиране на хазартни игри с игрални автомати
в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, район „Централен“, ул. „11-ти август“ № 5.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ТИЙ ДЖИ” ЕООД, 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.
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Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.14. „МЕРИЛИН 1“ЕООД, гр. Варна /изх. № П-2930/05.12.2013 г./,/вх. № И2930/22.11.13г./
На 22.11.2013 г. с вх. № И-2930, 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 „МЕРИЛИН 1”
ЕООД, гр. Варна, 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. Шумен, ул. „Панайот Волов” № 3.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Предвид изложеното 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
„МЕРИЛИН 1” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район „Младост”, ул.
„Вяра”, бл. 4, вх. 2, ет. 6, ап. 38, ЕИК: 103883599, представлявано от Петър Атанасов Петров –
управител, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Шумен,
ул. „Панайот Волов” № 3.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „МЕРИЛИН 1” ЕООД, гр. Варна:
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 - 4
За - 4
Против - няма.
2.15. „РАДКА МОСКОВА“ООД, гр. Самоков /изх. № П-2935/05.12.2013 г./,/вх. № И2935/25.11.13г./
На 25.11.2013 г. с вх. № И-2935, 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 „РАДКА МОСКОВА”
ООД, гр. Самоков, за подмяна на 11 /единадесет/ 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. Червен бряг, обл. Плевен, ул. „Екзарх Йосиф” № 5.
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 изложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с
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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
„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 подмяна на 11 /единадесет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Червен бряг,
обл. Плевен, ул. „Екзарх Йосиф” № 5.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „РАДКА МОСКОВА” ООД, гр.
Самоков, 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 - 4
За - 4
Против - няма.
2.16. „РАДКА МОСКОВА“ООД, гр. Самоков /изх. № П-2936/05.12.2013 г./,/вх. № И2936/25.11.13г./
На 25.11.2013 г. с вх. № И-2936, 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 „РАДКА МОСКОВА”
ООД, гр. Самоков, 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. Перущица, област Пловдив, ул. „Александър
Стамболийски” № 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 изложеното 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
„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 подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Перущица, област
Пловдив, ул. „Александър Стамболийски” № 2.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „РАДКА МОСКОВА” ООД, гр.
Самоков, 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 - 4
За - 4
Против - няма.
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2.17. „РАДКА МОСКОВА“ООД, гр. Самоков /изх. № П-2937/05.12.2013 г./,/вх. № И2937/25.11.13г./
На 25.11.2013 г. с вх. № И-2937, 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 „РАДКА МОСКОВА”
ООД, гр. Самоков, 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. Ямбол, ул. „Раковски” № 16.
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 изложеното 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
„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 подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Ямбол, ул.
„Раковски” № 16.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „РАДКА МОСКОВА” ООД, гр.
Самоков, 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 - 4
За - 4
Против - няма.
2.18. „ХАЗАРТ 08“ООД, гр. София /изх. № П-2938/05.12.2013 г./,/вх. № И2938/26.11.13г./
На 26.11.2013 г. с вх. № И-2938, 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 „ХАЗАРТ 08” 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, ул. „Академик Методи Попов” № 15 А, до бл. 76.
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 изложеното 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
„ХАЗАРТ 08” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Триадица”, ул.
„Алабин” № 34, ет. 2, ЕИК: 200302260, представлявано от Боян Николов Боянов - управител,
за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. София, ул. „Академик
Методи Попов” № 15 А, до бл. 76.
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ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ХАЗАРТ 08” 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 - 4
За - 4
Против - няма.
2.19. „БАРГЕЙМ“АД, гр. София /изх. № П-2939/09.12.2013 г./,/вх. № И-2939/26.11.13г./
На 26.11.2013 г. с вх. № И-2939, 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 „БАРГЕЙМ” АД, гр.
София, за намаление с 4 /четири/ броя игрални автомата с 8 /осем/ броя игрални места и 1
/един/ брой игрално място от 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. София, бул. „Тодор Александров” № 14, АХК „Анел”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Предвид изложеното 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
„БАРГЕЙМ” АД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Триадица”, ул.
„Алабин” № 34, ет. 2, ЕИК: 131196110, представлявано от Атанас Гочев Атанасов и Ангел
Андонов Ирибозов, заедно, за намаление с 4 /четири/ броя игрални автомата с 8 /осем/ броя
игрални места и 1 /един/ брой игрално място от игрален автомат в игрална зала с адрес: гр.
София, бул. „Тодор Александров” № 14, АХК „Анел”.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „БАРГЕЙМ” АД, 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 - 4
За - 4
Против - няма.
2.20. „ХЕМУС ТУРС“ЕООД, гр. София /изх. № П-2947/09.12.2013 г./,/вх. № И2947/26.11.13г./
На 26.11.2013 г. с вх. № И-2947, 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 „ХЕМУС ТУРС” ЕООД,
гр. София, за подмяна на 5 /пет/ и утвърждаване на Задължителни игрални условия и правила
за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, ул.
„Боян Дановски” № 9.
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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 изложеното 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
„ХЕМУС ТУРС” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Младост”,
бул. „Цариградско шосе” – 7-ми километър, сградата на ЗИТ, вх. 2, ет. 3, ЕИК: 102817233,
представлявано от Йонко Маринов Радков - управител, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. София, ул. „Боян Дановски” № 9.
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 - 4
За - 4
Против - няма.
2.21. ЕТ„СИ – ЕЛ – ЕЛИТ – ЖЕЧО МАРИНОВ“, гр. Бургас /изх. № П-2948/05.12.2013
г./,/вх. № И-2948/27.11.13г./
На 27.11.2013 г. с вх. № И-2948, 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 „СИ - ЕЛ – ЕЛИТ
– ЖЕЧО МАРИНОВ”, гр. Бургас, за подмяна на 12 /дванадесет/ 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. „Славейков”, бл. № 125, партер.
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 изложеното 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
„СИ - ЕЛ – ЕЛИТ – ЖЕЧО МАРИНОВ, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ж.к.
Славейков, бл.71, вх. 8, ет. 5 ап. 13, ЕИК: 812094175, представляван от Жечо Иванов Маринов
/физическо лице – търговец/, за подмяна на 12 /дванадесет/ броя игрални автомати в игрална
зала с адрес: гр. Бургас, ж.к. „Славейков”, бл. № 125, партер.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от ЕТ „СИ - ЕЛ – ЕЛИТ – ЖЕЧО
МАРИНОВ”, 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 - 4
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За - 4
Против - няма.
2.22. „АВРАМОВ – 97“ЕООД, гр. Горна Оряховица /изх. № П-2949/05.12.2013 г./,/вх. №
И-2949/27.11.13г./
На 27.11.2013 г. с вх. № И-2949, 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 „АВРАМОВ - 97” ЕООД,
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. Горна Оряховица, област Велико Търново, ул. „Цар
Освободител” № 105.
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 изложеното 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
„АВРАМОВ - 97” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Горна Оряховица, област
Велико Търново, ул. „Васил Левски” № 8, ЕИК: 104053624, представлявано от Димо Тодоров
Аврамов– управител, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. Горна Оряховица, област Велико Търново, ул. „Цар Освободител” № 105.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „АВРАМОВ - 97” ЕООД, 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 - 4
За - 4
Против - няма.
2.23. ЕТ „ГИНТЕКС – ГЕНКО БАЗИТОВ“, гр. Карлово /изх. № П-2951/09.12.2013
г./,/вх. № И-2951/27.11.13г./
На 27.11.2013 г. с вх. № И-2951, 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 „ГИНТЕКС ГЕНКО БАЗИТОВ”, гр. Карлово, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата, намаление 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. Карлово,
област Пловдив, ул. „Екзарх Йосиф“ № 6, ет. 2.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Предвид изложеното 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
ЕТ „ГИНТЕКС - ГЕНКО БАЗИТОВ” със седалище и адрес на управление: гр. Карлово,
област Пловдив, ул. „Бенковска” № 5, ЕИК: 040339058, представляван от Генко Иванов
Базитов /физическо лице - търговец/, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата и
намаление с 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Карлово, област
Пловдив, ул. „Екзарх Йосиф“ № 6, ет. 2.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от ЕТ „ГИНТЕКС - ГЕНКО БАЗИТОВ”, гр.
Карлово, 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 - 4
За - 4
Против - няма.
2.24. ЕТ „ГИНТЕКС – ГЕНКО БАЗИТОВ“, гр. Карлово /изх. № П-2952/09.12.2013
г./,/вх. № И-2952/27.11.13г./
На 27.11.2013 г. с вх. № И-2952, 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 „ГИНТЕКС ГЕНКО БАЗИТОВ”, гр. Карлово, за подмяна на 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. Карлово, област Пловдив, ул.
„Александър Стамболийски” № 50.
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 изложеното 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
„ГИНТЕКС - ГЕНКО БАЗИТОВ” със седалище и адрес на управление: гр. Карлово, област
Пловдив, ул. „Бенковска” № 5, ЕИК: 040339058, представляван от Генко Иванов Базитов
/физическо лице - търговец/, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с
адрес: гр. Карлово, област Пловдив, ул. „Александър Стамболийски” № 50.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от ЕТ „ГИНТЕКС - ГЕНКО БАЗИТОВ”, гр.
Карлово, 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 - 4
За - 4
Против - няма.
2.25. ЕТ „РУМАР – ДИМО ДИМОВ“, гр. Варна /изх. № П-2983/10.12.2013 г./,/вх. № И2983/28.11.13г./
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На 28.11.2013 г. с вх. № И-2983, 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 „РУМАР – ДИМО
ДИМОВ”, гр. Варна, 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. Варна, ж.к. „Младост”, Нов
търговски комплекс „І”, до супермаркет № 59, модул № 31, 32 и 33.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 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 изложеното 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
„РУМАР – ДИМО ДИМОВ” със седалище и адрес на управление: гр. Варна, р-н „Младост”,
ул. „Белински” № 21, ЕИК: 103236793, представляван от Димо Матев Димов /физическо лице
– търговец/, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Варна,
ж.к. „Младост”, Нов търговски комплекс „І”, до супермаркет № 59, модул № 31, 32 и 33.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от ЕТ „РУМАР – ДИМО ДИМОВ”, гр.
Варна, 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 - 4
За - 4
Против - няма.
2.26. „КАЗИНО ПЕРЛА“ООД, гр. София /изх. № П-2994/09.12.2013 г./,/вх. № И2994/29.11.13г./
На 29.11.2013 г. с вх. № И-2994, 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 ПЕРЛА ”
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
автоматr в игрална зала с адрес: гр. Добрич, ул. „Независимост” № 2, хотел „Добруджа“.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Предвид изложеното 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 ПЕРЛА” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Младост”
ул. „Михаил Тенев“ № 6, вх. Б, ет. 2, ап. 4, ЕИК: 175382586, представлявано от Данаил
Христов Илиев – управител и Борислав Душков Михайлов – управител, заедно и поотделно,,
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за увеличение с 6 /шест/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Добрич, ул.
„Независимост“ № 2, хотел „Добруджа“.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КАЗИНО ПЕРЛА” 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 - 4
За - 4
Против - няма.
2.27. „В ИСИЕ И“ЕООД, гр. София /изх. № П-3012/10.12.2013 г./,/вх. № И3012/02.12.13г./
На 02.12.2013 г. с вх. № И-3012 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 „В ИСИЕ И” ЕООД, гр.
София, за намаление с 1 /един/ брой игрален автомат с 6 /шест/ броя игрални места и
утвърждаване на Задължителни технически изисквания за системите за контрол върху
хазартните игри и игралното оборудване за игрална зала с адрес: гр. София, р-н „Красно
село“, ул. „Кюстендил” № 66.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Предвид изложеното 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 „В
ИСИЕ И” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Оборище”, ул. „Васил
Априлов” № 14, ЕИК: 130843609, представлявано от Благослав Пламенов Благоев управител, за намаление с 1 /един/ брой игрален автомат с 6 /шест/ броя игрални места в
игрална зала с адрес: гр. София, р-н „Красно село“, ул. „Кюстендил” № 66.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „В ИСИЕ И” ЕООД, гр. София,
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 - 4
За - 4
Против - няма.
2.28. „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ“ЕООД, гр. Варна /изх. № П-3112/13.12.2013 г./,/вх. № И3112/06.12.13г./
На 06.12.2013 г. с вх. № И-3112, 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 „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ”
ЕООД, гр. Варна, за намаление 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. Варна, район „Одесос“ , ул. „27-ми юли” № 22-24.

Стр. 41
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 изложеното 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
„ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД
със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район
„Приморски“, ул. „Явор“ бл. 3, вх. В, ет. 3, ап. 34, ЕИК: 103123564, представлявано от Ангел
Иванов Желев– управител, изразяващи се в намаление с 1 /един/ брой игрален автомат в
игрална зала с адрес: гр. Варна, район „Одесос“, ул. „27-ми юли” № 22-24.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД, гр. Варна,
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 - 4
За - 4
Против - няма.
2.29. „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ“ЕООД, гр. Варна /изх. № П-3113/13.12.2013 г./,/вх. № И3113/06.12.13г./
На 06.12.2013 г. с вх. № И-3113, 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 „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ”
ЕООД, гр. Варна за намаление с 5 /пет/ 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, район „Младост”, бул. „Цар Освободител” № 164
А.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Предвид изложеното 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
„ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район
„Приморски“, ул. „Явор“ бл. 3, вх. В, ет. 3, ап. 34, ЕИК: 103123564, представлявано от Ангел
Иванов Желев– управител, изразяващи се в намаление с 5 /пет/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр. Варна, район „Младост”, бул. „Цар Освободител” № 164 А.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД, гр. Варна,
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 - 4
За - 4
Против - няма.
2.30. „ГЕЙМ -4“ЕООД, гр. София /изх. № П-3110/13.12.2013 г./,/вх. № И-3110/06.12.13г./
На 06.12.2013 г. с вх. № И-3110, 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 „ГЕЙМС” АД, 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, ул. „Дякон Игнатий” № 4.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Предвид изложеното 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” 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 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 - 4
За - 4
Против - няма.
2.31. „ПАЛМС ПЕТРИЧ“ЕООД, гр. София /изх. № П-3163/13.12.2013 г./,/вх. № И3163/09.12.13г./
На 09.12.2013 г. с вх. № И-3163, 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 „ПАЛМС ПЕТРИЧ”
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. София, район „Сердика”, бул. „Княгиня Мария Луиза”
№ 102, м. „Предгаров площад”.
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 изложеното 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
„ПАЛМС ПЕТРИЧ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Илинден”,
ж.к. „Захарна фабрика“, ул. „Кукуш”№ 7, ЕИК: 200876376, представлявано от Ивайло
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Георгиев Иванов – управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с
адрес: гр. София, район „Сердика”, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 102, м. „Предгаров
площад”.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ПАЛМС ПЕТРИЧ” 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 - 4
За - 4
Против - няма.
2.32. „МОНТЕСИТО – М“ЕООД, гр. София /изх. № П-3165/13.12.2013 г./,/вх. № И3165/09.12.13г./
На 09.12.2013 г. с вх. № И-3165, 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 „МОНТЕСИТО – М”
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 и Задължителни технически изисквания за системите за контрол върху хазартните
игри и игралното оборудване в игрална зала с адрес: гр. София, район „Подуяне“, ул. „Поп
Грую” № 88 А.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Предвид изложеното 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
„МОНТЕСИТО - М” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Триадица”,
ул. „Алабин” № 34, ЕИК: 200779692, представлявано от Димитър Николаев Муховски, за
подмяна на 17 /седемнадесет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, район
„Подуяне“, ул. „Поп Грую” № 88 А.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „МОНТЕСИТО - М” ООД, 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 - 4
За - 4
Против - няма.
2.33. „ОЛИМП – 09“ООД, гр. Пловдив /изх. № П-3108/13.12.2013 г./,/вх. № И3108/06.12.13г./
На 06.12.2013 г. с вх. № И-3108, 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 „ОЛИМП 09” ООД,
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гр. Пловдив, 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. Пловдив, ж.к. „Тракия”, ул. „Съединение” № 27а.
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 изложеното 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
„ОЛИМП 09” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, район „Централен”, пл.
„Съединение” № 3, ет. 3, офис 310, ЕИК: 200437621, представлявано от Силвия Монева
Монева - управител, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр.
Пловдив, ж.к. „Тракия”, ул. „Съединение” № 27а.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ОЛИМП 09” 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 - 4
За - 4
Против - няма.
2.34. „ЕСОЕСБГ“ЕООД, Пловдив /изх. № П-3224/13.12.2013 г./,/вх. № И-3224/11.12.13г./
На 11.12.2013 г. с вх. № И-3224, 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 „ЕСОЕСБГ” ЕООД, гр.
Пловдив, за намаление с 6 /шест/ броя игрални автомата с 13 /тринадесет/ броя игрални места
и утвърждаване на Задължителни технически изисквания за системите за контрол върху
хазартните игри и игралното оборудване в игрална зала с адрес: к.к Слънчев бряг, община
Несебър, област Бургас, хотел „Диамант“.
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 изложеното 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
„ЕСОЕСБГ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, район „Тракия“, ж.к.
„Тракия“, ул. „Теофан Райнов“ № 3, ЕИК: 115665619, представлявано от Ангел Георгиев
Куков – управител, изразяващи се в намаление с 6 /шест/ броя игрални автомата с 13
/тринадесет/ броя игрални места в игрална зала с адрес: к.к Слънчев бряг, община Несебър,
област Бургас, хотел „Диамант“.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЕСОЕСБГ” ЕООД, гр. Пловдив
Задължителни технически изисквания за системите за контрол върху хазартните игри и
игралното оборудване.
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Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането
са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.35. „ФСО“ООД, гр. София /изх. № П-3129/13.12.2013 г./,/вх. № И-3129/06.12.13г./
На 06.12.2013 г. с вх. № И-3129, 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 „ФСО” 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 и Задължителни
технически изисквания за системите за контрол върху хазартните игри и игралното
оборудване в игрална зала с адрес: гр. Хасково, пл. „Свобода” № 1, хотел „Аида”.
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 изложеното 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
„ФСО” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Надежда”, ж.к.
„Надежда”, бл. 150, вх. „В”, ет. 1, ап. 117, ЕИК: 831520850, представлявано от Лиляна
Борисова Червенякова - управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална
зала с адрес: гр. Хасково, пл. „Свобода” № 1, хотел „Аида”.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ФСО” ООД, 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 - 4
За - 4
Против - няма.
2.36. „ФСО“ООД, гр. София /изх. № П-3128/13.12.2013 г./,/вх. № И-3128/06.12.13г./
На 06.12.2013 г. с вх. № И-3128, 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 „ФСО” 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 и Задължителни
технически изисквания за системите за контрол върху хазартните игри и игралното
оборудване в игрална зала с адрес: гр. Хасково, ул. „Отец Паисий” № 19.
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
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извършване на промени в тях. Предвид изложеното 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
„ФСО” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Надежда”, ж.к.
„Надежда”, бл. 150, вх. „В”, ет. 1, ап. 117, ЕИК: 831520850, представлявано от Лиляна
Борисова Червенякова - управител, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална
зала с адрес: гр. Хасково, ул. „Отец Паисий” № 19.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ФСО” ООД, 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 - 4
За - 4
Против - няма.
2.37. „КОТА-59“ЕООД, гр. Варна /изх. № П-3133/13.12.2013 г./,/вх. № И-3133/09.12.13г./
На 09.12.2013 г. с вх. № И-3133, 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 „КОТА-59” ЕООД, гр.
Варна, за подмяна на 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. Долни Чифлик, област Варна, квартал 132, парцел
Автоспирка.
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 изложеното 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
„КОТА-59” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район „Младост”, ул.
„Доброволци” № 7, ЕИК: 103660151, представлявано от Янко Петков Стоянов - управител, за
подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Долни Чифлик, област
Варна, квартал 132, парцел Автоспирка.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КОТА-59” ЕООД, гр. Варна:
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 - 4
За - 4
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Против - няма.
2.38. „КУИНС ТРЕЙД“ООД, гр. София /изх. № П-3118/13.12.2013 г./,/вх. № И3118/06.12.13г./
На 06.12.2013 г. с вх. № И-3118, 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 „КУИНС ТРЕЙД” ООД,
гр. София, 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. 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 изложеното 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
„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 увеличение с 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр.
Шумен, пл. „Освобождение” № 12.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КУИНС ТРЕЙД” 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 - 4
За - 4
Против - няма.
2.39. „КУИНС ТРЕЙД“ООД, гр. София /изх. № П-3140/13.12.2013 г./,/вх. № И3140/09.12.13г./
На 09.12.2013 г. с вх. № И-3140 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 „КУИНС ТРЕЙД” ООД,
гр. София, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомати и утвърждаване на Задължителни
технически изисквания за системите за контрол върху хазартните игри и игралното
оборудване и Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в
игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Янко Сакъзов” № 76.
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 изложеното 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
„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 -
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управител, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София,
бул. „Янко Сакъзов” № 76.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КУИНС ТРЕЙД” ООД, 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 - 4
За - 4
Против - няма.
2.40. „БАРГЕЙМ“АД, гр. София /изх. № П-3119/13.12.2013 г./,/вх. № И-3119/06.12.13г./
На 06.12.2013 г. с вх. № И-3119, 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 „БАРГЕЙМ” АД, 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 и
Задължителни технически изисквания за системите за контрол върху хазартните игри и
игралното оборудване в игрална зала с адрес: гр. София, район „Младост”, бул. „Александър
Малинов” № 43, УПИ № ІІ-1736 от кв. 2, търговски център “GM”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 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 изложеното 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
„БАРГЕЙМ” АД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Триадица”, ул.
„Алабин” № 34, ет. 2, ЕИК: 131196110, представлявано от Атанас Гочев Атанасов и Ангел
Андонов Ирибозов, заедно, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с
адрес: гр. София, район „Младост”, бул. „Александър Малинов” № 43, УПИ № ІІ-1736 от кв.
2, търговски център “GM”.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „БАРГЕЙМ” АД, 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 - 4
За - 4
Против - няма.
2.41. „НАВИ“ООД, гр. София /изх. № П-2934/13.12.2013 г./,/вх. № И-2934/25.11.13г./
На 25.11.2013 г. с вх. № И-2934, 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 „НАВИ” ООД, гр.
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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 и
Задължителни технически изисквания за системите за контрол върху хазартните игри и
игралното оборудване в игрална зала с адрес: гр. София, район „Слатина”, ж.к. „Христо
Смирненски”, бл. 47А.
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 изложеното 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
„НАВИ” ООД със седалище и адрес на управление гр. София, р-н „Оборище”, бул. „Янко
Сакъзов” № 76, ЕИК: 831574168, представлявано от Иван Георгиев Главински – управител, за
подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, район
„Слатина”, ж.к. „Христо Смирненски”, бл. 47А.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „НАВИ” ООД, гр. София, 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 - 4
За - 4
Против - няма.
2.42. „ДЖЕНГО“ЕООД, гр. Добрич /изх. № П-3142/13.12.2013 г./,/вх. № И3142/09.12.13г./
На 09.12.2013 г. с вх. № И-3142 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 „ДЖЕНГО” ЕООД, гр.
Добрич, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати със 7 /седем/ броя игрални места със 7
/седем/ броя игрални автомати със 7 /седем/ броя игрални места, утвърждаване на
Задължителни технически изисквания за системите за контрол върху хазартните игри и
игралното оборудване и Задължителни игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри в игрална зала с адрес: гр. Добрич, ж.к. „Балик – Йовково юг”, ул. „Христо
Ботев” № 56, ет. 2.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Предвид изложеното 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
„ДЖЕНГО” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Добрич, ж.к. „Балик” № 6, вх. Б,
ет. 2, ап. 4, ЕИК: 200847410, представлявано от Данаил Веселинов Николов – управител, за
подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати със 7 /седем/ броя игрални места със 7 /седем/ броя
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игрални автомати със 7 /седем/ броя игрални места в игрална зала с адрес: гр. Добрич, ж.к.
„Балик – Йовково юг”, ул. „Христо Ботев” № 56, ет. 2.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ДЖЕНГО” ЕООД, гр. Добрич:
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 - 4
За - 4
Против - няма.
2.43. „БАРГЕЙМ“АД, гр. София /изх. № П-3164/13.12.2013 г./,/вх. № И-3164/09.12.13г./
На 09.12.2013 г. с вх. № И-3164, 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 „БАРГЕЙМ” АД, 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. Шумен, район „Сердика“, пл.
„Освобождение” № 8.
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 изложеното 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
„БАРГЕЙМ” АД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Триадица”, ул.
„Алабин” № 34, ет. 2, ЕИК: 131196110, представлявано от Атанас Гочев Атанасов - управител
и Ангел Андонов Ирибозов - управител, заедно, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата
в игрална зала с адрес: гр. гр. Шумен, район „Сердика“, пл. „Освобождение” № 8.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „БАРГЕЙМ” АД, 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 - 4
За - 4
Против - няма.
2.44. „ГЕЙМЪР – 2001“ЕООД, гр. София /изх. № П-2992/13.12.2013 г./,/вх. № И2992/29.11.13г./
На 29.11.2013 г. с вх. № И-2992, 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 „ГЕЙМЪР-2001”
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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 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 изложеното 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 - 4
За - 4
Против - няма.
2.45. „ГЕЙМЪР – 2001“ЕООД, гр. София /изх. № П-3066/13.12.2013 г./,/вх. № И3066/04.12.13г./
На 04.12.2013 г. с вх. № И-3066, 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 в игрална
зала с адрес: гр. София, район „Подуяне”, ул. „Макгахан” – пазара.
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 изложеното 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.
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Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането
са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.46. „ХЕМУС ТУРС“ЕООД, гр. София /изх. № П-2945/13.12.2013 г./,/вх. № И2945/26.11.13г./
На 26.11.2013 г. с вх. № И-2945, 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 „ХЕМУС ТУРС” ЕООД,
гр. София, за подмяна на 5 /пет/, 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. София, бул. „Ломско шосе” № 176.
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 изложеното 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
„ХЕМУС ТУРС” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Младост”,
бул. „Цариградско шосе” – 7-ми километър, сградата на ЗИТ, вх. 2, ет. 3, ЕИК: 102817233,
представлявано от Йонко Маринов Радков - управител, за подмяна на 5 /пет/ и увеличение с 2
/два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Ломско шосе” № 176.
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 - 4
За - 4
Против - няма.
2.47. „ХАСКОВО-М“ООД, гр. София /изх. № П-3195/13.12.2013 г./,/вх. № И3195/10.12.13г./
На 10.12.2013 г. с вх. № И-3195, 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 „ХАСКОВО-М” ООД, гр.
София, за подмяна на 3 /три/ 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. Хасково, бул. „България” № 5.
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 изложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с
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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
„ХАСКОВО-М” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище”, ул.
„Васил Априлов” № 14, ЕИК: 175051065, представлявано поотделно от Георги Делчев
Георгиев и Иван Димитров Стефанов – управители, изразяващи се в подмяна на 3 /три/ броя
игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Хасково, бул. „България” № 5.
II. Да бъдат утвърдени представените от „ХАСКОВО-М” 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 - 4
За - 4
Против - няма.
2.48. „ТИЙ ДЖИ“ЕООД, гр. Пловдив /изх. № П-3067/13.12.2013 г./,/вх. № И3067/04.12.13г./
На 04.12.2013 г. с вх. № И-3067, 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 „ТИЙ ДЖИ” ЕООД,
гр. Пловдив, за намаление с 31 /тридесет и един/ броя местата на игрален автомат и
утвърждаване на Задължителни технически изисквания за системите за контрол върху
хазартните игри и игралното оборудване в игрална зала с адрес: гр. Стара Загора, бул. „Цар
Симеон Велики” № 98.
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 изложеното 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
„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, изразяващи се в намаление с 31 /тридесет и един/ броя местата на игрален автомат
в игрална зала с адрес: гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики” № 98.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ТИЙ ДЖИ” ЕООД, гр. Пловдив,
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 - 4
За - 4
Против - няма.
2.49. „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ“ЕООД, гр. Варна /изх. № П-3114/13.12.2013 г./,/вх. № И3114/06.12.13г./
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На 06.12.2013 г. с вх. № И-3114, 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 „ЖЕЛЕВ И
СИНОВЕ” ЕООД, гр. Варна за намаление 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. Варна, район „Владислав Варненчик”, І м.р., № 22-24,
Битов комбинат „Владислав Варненчик”, Тяло V.
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 изложеното 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
„ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район
„Приморски“, ул. „Явор“ бл. 3, вх. В, ет. 3, ап. 34, ЕИК: 103123564, представлявано от Ангел
Иванов Желев– управител, изразяващи се в намаление с 4 /четири/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр. Варна, район „Владислав Варненчик”, І м.р., 22-24, Битов комбинат
„Владислав Варненчик”, Тяло V.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД, гр. Варна,
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 - 4
За - 4
Против - няма.
2.50. „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ“ЕООД, гр. Варна /изх. № П-3115/13.12.2013 г./,/вх. № И3115/06.12.13г./
На 06.12.2013 г. с вх. № И-3115, 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 „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ”
ЕООД, гр. Варна за намаление с 5 /пет/ 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, район „Младост”, ул. „Андрей Сахаров” № 2, ТЦ
„Гранд МОЛ Варна”, ет. 2, обект № 3022.
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 изложеното 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
„ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район
„Приморски“, ул. „Явор“ бл. 3, вх. В, ет. 3, ап. 34, ЕИК: 103123564, представлявано от Ангел
Иванов Желев– управител, изразяващи се в намаление с 2 /два/ броя игрални автомата в
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игрална зала с адрес: гр. Варна, район „Младост”, ул. „Андрей Сахаров” № 2, ТЦ „Гранд
МОЛ Варна”, ет. 2, обект № 3022.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД, гр. Варна,
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 - 4
За - 4
Против - няма.
2.51. ЕТ „КОЛЬО НЕНОВ НИКОЛОВ“, гр. Кубрат /изх. № П-3001/13.12.2013 г./,/вх. №
И-3001/29.11.13г./
На 29.11.2013 г. с вх. № И-3001, 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 „Кольо Ненов
Николов”, гр. Кубрат, за 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. Завет, област Разград, ул. „Хан Крум” № 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 изложеното 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
„КОЛЬО НЕНОВ НИКОЛОВ” със седалище и адрес на управление: гр. Кубрат, област
Разград, ул. „Цар Освободител“ № 10, ЕИК: 826000780, представляван от Силвия Иванова
Дакова – прокурист, за увеличение с 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр.
Завет, област Разград, ул. „Хан Крум” № 2.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от ЕТ „КОЛЬО НЕНОВ НИКОЛОВ ”, гр.
Кубрат, 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 - 4
За - 4
Против - няма.
2.52. „ПРОФОНДО 2000“ЕООД, гр. София /изх. № П-3077/13.12.2013 г./,/вх. № И3077/05.12.13г./
На 05.12.2013 г. с вх. № И-3077 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 „ПРОФОНДО 2000”
ЕООД, гр. София, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати и утвърждаване на
Задължителни технически изисквания за системите за контрол върху хазартните игри и
игралното оборудване и Задължителни игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри в игрална зала с адрес: гр. Велико Търново, ул. „Оборище” № 18.
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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 изложеното 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
„ПРОФОНДО 2000” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Средец”,
ул. „Славянска” № 29, ет. 2, ЕИК: 130130762, представлявано от Мариета Георгиева Цекова –
Димитрова – управител и Борис Димов Петков – прокурист, за подмяна на 2 /два/ броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Велико Търново, ул. „Оборище” № 18.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ПРОФОНДО 2000” 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 - 4
За - 4
Против - няма.
2.53. „ПОЛО 11“ЕООД, гр. София /изх. № П-3078/13.12.2013 г./,/вх. № И-3078/05.12.13г./
На 05.12.2013 г. с вх. № И-3078 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 9 /девет/ броя игрални автомати с 16 /шестнадесет/ броя игрални места
и утвърждаване на Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни
игри в игрална зала с адрес: гр. Плевен, бул. „Данаил Попов” № 9А.
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 изложеното 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
„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 9 /девет/ броя
игрални автомати с 16 /шестнадесет/ броя игрални места в игрална зала с адрес: гр. Плевен,
бул. „Данаил Попов” № 9А.
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.
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Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.54. „ПОЛО 11“ЕООД, гр. София /изх. № П-3079/13.12.2013 г./,/вх. № И-3079/05.12.13г./
На 05.12.2013 г. с вх. № И-3079 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 6 /шест/ броя игрални автомати и утвърждаване на Задължителни
игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрална зала с адрес: гр.
София, ж.к. „Младост 1“, ул. „Андрей Сахаров” № 14.
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 изложеното 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
„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 6 /шест/ броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, ж.к. „Младост 1“, ул. „Андрей Сахаров”
№ 14.
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 - 4
За - 4
Против - няма.
2.55. ЕТ „МИХНЕВИ – РУМЕН МИХНЕВ“, гр. Сливен /изх. № П-3080/13.12.2013
г./,/вх. № И-3080/05.12.13г./
На 05.12.2013 г. с вх. № И-3080, 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 „МИХНЕВИ - РУМЕН
МИХНЕВ”, гр. Сливен, за подмяна на 4 /четири/ 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.Сливен, кв.
„Българка”, супермаркет № 15.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Предвид изложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с
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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
„МИХНЕВИ - РУМЕН МИХНЕВ”, със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, ул.
„Драган Цанков” № 4, ЕИК: 020596629, представляван от Румен Михайлов Михнев
/физическо лице-търговец/, изразяващи се в подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр. Сливен, кв. „Българка”, супермаркет № 15.
II. Да бъдат утвърдени представените от ЕТ „МИХНЕВИ - РУМЕН МИХНЕВ”,
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 - 4
За - 4
Против - няма.
2.56. „ПОЛО 11“ЕООД, гр. София /изх. № П-3033/13.12.2013 г./,/вх. № И-3033/03.12.13г./
На 03.12.2013 г. с вх. № И-3033 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 3 /три/ броя и намаление с 1 /един/ брой на игралните автомати и
утвърждаване на Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри
в игрална зала с адрес: гр. София, ж.к. „Младост – 1А“, Търговски център „Сити пойнт“, бул.
„Александър Малинов” № 23.
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 изложеното 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
„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 3 /три/ броя и
намаление с 1 /един/ брой на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. София, ж.к.
„Младост – 1А“, Търговски център „Сити пойнт“, бул. „Александър Малинов” № 23.
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 - 4
За - 4
Против - няма.
2.57. „ПОЛО 11“ЕООД, гр. София /изх. № П-3034/13.12.2013 г./,/вх. № И-3034/03.12.13г./
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На 03.12.2013 г. с вх. № И-3034 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 автомати със 7 /седем/ броя игрални места със 7
/седем/ броя игрални автомати със 7 /седем/ броя игрални места и намаление с 3 /три/ броя на
игралните места и утвърждаване на Задължителни игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Александър
Стамболийски”, пред бл. 65.
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 изложеното 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
„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 автомати със 7 /седем/ броя игрални места със 7 /седем/ броя игрални автомати със 7
/седем/ броя игрални места и намаление с 3 /три/ броя на игралните места в игрална зала с
адрес: гр. София, бул. „Александър Стамболийски”, пред бл. 65.
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 - 4
За - 4
Против - няма.
2.58. „Д И Д“ООД, гр. Враца /изх. № П-3100/13.12.2013 г./,/вх. № И-3100/06.12.13г./
На 06.12.2013 г. с вх. № И-3100, 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 „Д и Д” ООД, гр. Враца, за
подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат с 4 /четири/ броя игрални места с 1 /един/ брой
игрален автомат с 4 /четири/ броя игрални места в игрална зала с адрес: гр. Враца, ж.к.
„Дъбника”, супер № 25.
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 изложеното 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:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „Д
и Д” ООД със седалище и адрес на управление гр. Враца, ж.к. „Дъбника”, супер № 25, ЕИК:
106032597, представлявано от Цветан Стоянов Гьонов - управител, за подмяна на 1 /един/
брой игрален автомат с 4 /четири/ броя игрални места с 1 /един/ брой игрален автомат с 4
/четири/ броя игрални места в игрална зала с адрес: гр. Враца, ж.к. „Дъбника”, супер № 25.
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Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.59. „Д И Д“ООД, гр. Враца /изх. № П-3101/13.12.2013 г./,/вх. № И-3101/06.12.13г./
На 06.12.2013 г. с вх. № И-3101, 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 „Д и Д” ООД, гр.
Враца, 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. Мездра, област Враца, ул. „Христо Ботев” № 43, жилищен блок „Химик-2” - партер.
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 изложеното 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 „Д
и Д” ООД със седалище и адрес на управление гр. Враца, ж.к. „Дъбника”, супер № 25, ЕИК:
106032597, представлявано от Цветан Стоянов Гьонов - управител, за подмяна на 3 /три/ броя
игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Мездра, област Враца, ул. „Христо Ботев” № 43,
жилищен блок „Химик-2” - партер.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „Д и Д” ООД, 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 - 4
За - 4
Против - няма.
2.60. „НАЦИОНАЛ ГРУП“ООД, гр. София /изх. № П-3146/13.12.2013 г./,/вх. № И3146/09.12.13г./
На 09.12.2013 г. с вх. № И-3146, 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 8 /осем/ броя игрални автомата с 57 /петдесет и седем/ броя
игрални места и утвърждаване на Задължителни игрални условия и правила за организиране
на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Враца, пл. „Христо Ботев”.
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 изложеното 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
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 8 /осем/ броя игрални автомата с 57 /петдесет и седем/
броя игрални места в игрална зала с адрес: гр. Враца, пл. „Христо Ботев”.
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 - 4
За - 4
Против - няма.
2.61. „ФЕНИКС ГОЛД“ЕООД, гр. София /изх. № П-3035/13.12.2013 г./,/вх. № И3035/03.12.13г./
На 03.12.2013 г. с вх. № И-3035 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 „ФЕНИКС ГОЛД” ЕООД,
гр. София, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомати с 12 /дванадесет/ броя игрални места
и утвърждаване на Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни
игри в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, бул. „Патриарх Евтимий” № 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 изложеното 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
„ФЕНИКС ГОЛД” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Средец”, ул.
„Славянска” № 29, ет. 2, ЕИК: 131046420, представлявано от Мариета Георгиева Цекова –
Димитрова – управител и Борис Димов Петков – прокурист, за подмяна на 5 /пет/ броя
игрални автомати с 12 /дванадесет/ броя игрални места в игрална зала с адрес: гр. Пловдив,
бул. „Патриарх Евтимий” № 13.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ФЕНИКС ГОЛД” 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 - 4
За - 4
Против - няма.
2.62. ЕТ „ЕКЗОТИКА -2-БИСЕР АНДРЕЕВ“, гр. Омуртаг /изх. № П-3069/13.12.2013
г./,/вх. № И-3069/04.12.13г./
На 04.12.2013 г. с вх. № И-3069, 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 „ЕКЗОТИКА-2БИСЕР АНДРЕЕВ”, гр. Омуртаг, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат и
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утвърждаване на Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни
игри с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. Омуртаг, ул. „Антим I” № 3.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Предвид изложеното 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
„ЕКЗОТИКА-2-БИСЕР АНДРЕЕВ” със седалище и адрес на управление: гр. Омуртаг, ул.
„Волга” № 103, вх. В, ет.2, ап. 36, ЕИК: 125032633, представлявано от Бисер Недялков
Андреев /физическо лице-търговец/, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална
зала с адрес: гр. Омуртаг, ул. „Антим I” № 3.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от ЕТ „ЕКЗОТИКА-2-БИСЕР АНДРЕЕВ”,
гр. Омуртаг, 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 - 4
За - 4
Против - няма.
3. За тото и лото игри:
3.1.ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР“, гр. София /изх. № П2978/05.12.2013 г./,/вх. № И-2978/28.11.13г./
На 28.11.2013 г. с вх. № И-2978, 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 16 /шестнадесет/ броя тото пунктове.
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 изложеното 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,
район „Красно село”, ул. „Хайдушко изворче” № 28, БУЛСТАТ: 000694293, представлявано
от Белчо Бойчев Иванов – 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”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
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За - 4
Против - няма.
3.2.„ЕВРОБЕТ“ООД, гр. София /изх. № П-3006/09.12.2013 г./,/вх. № И-3006/29.11.13г./
На 29.11.2013 г. с вх. № И-3006, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, чл. 32, чл. 38,
ал. 1 и 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 26 /двадесет и шест/ броя и откриване на 17 /седемнадесет/ броя букмейкърски
пунктове.
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 изложеното 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 издадено удостоверение
за 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”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
4. За залагания върху резултати от спортни състезания:
4.1.„ЕВРОФУТБОЛ“ООД, гр. София /изх. № П-2895/02.12.2013 г./,/вх. № И2895/19.11.13г./
На 19.11.2013 г. с вх. № И-2895, 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 2 /два/ броя и откриване на 9 /девет/ броя букмейкърски пункта.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Предвид изложеното 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.
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„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 закриване на 2 /два/ броя и откриване на 9 /девет/ броя
букмейкърски пункта, в които ще се приемат залози и изплащат печалби за игри със
залагания върху резултати от спортни състезания.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
4.2.ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР“, гр. София /изх. № П2977/05.12.2013 г./,/вх. № И-2977/28.11.13г./
На 28.11.2013 г. с вх. № И-2977, 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 16 /шестнадесет/ броя
тото пунктове.
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 изложеното 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,
район „Красно село”, ул. „Хайдушко изворче” № 28, БУЛСТАТ: 000694293, 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 хазартна игра със залагания
върху резултати от спортни състезания „СПОРТ ТОТО 1”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
4.3.„ЕВРОФУТБОЛ“ООД, гр. София /изх. № П-2979/09.12.2013 г./,/вх. № И2979/28.11.13г./
На 28.11.2013 г. с вх. № И-2979, 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 2 /два/ броя и откриване на 13 /тринадесет/ броя букмейкърски пункта.
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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 изложеното 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 закриване на 2 /два/ броя и откриване на 13 /тринадесет/
броя букмейкърски пункта, в които ще се приемат залози и изплащат печалби за игри със
залагания върху резултати от спортни състезания.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
4.4.„ЕВРОБЕТ“ООД, гр. София /изх. № П-3008/09.12.2013 г./,/вх. № И-3008/29.11.13г./
На 29.11.2013 г. с вх. № И-3008, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, чл. 32, чл. 38,
ал. 1 и 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 26 /двадесет и шест/ броя и откриване на 17 /седемнадесет/ броя
букмейкърски пунктове.
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 изложеното 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 издадено
удостоверение за издаден лиценз на „ЕВРОБЕТ” ООД със седалище и адрес на управление:
гр. София, район „Оборище”, ж.к. „Подуяне”, бул. „Ситняково” № 48, 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”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
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5. За залагания върху случайни събития:
5.1.„ЕВРОБЕТ“ООД, гр. София /изх. № П-3007/09.12.2013 г./,/вх. № И-3007/29.11.13г./
На 29.11.2013 г. с вх. № И-3007, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, чл. 32, чл. 38,
ал. 1 и 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 26 /двадесет и шест/ броя и откриване на 17 /седемнадесет/ броя букмейкърски
пунктове.
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 изложеното 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 издадено удостоверение
за 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”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По Раздел десети - Разглеждане на писмени искания за утвърждаване на представени от
организаторите на хазартни игри правила по чл. 22, ал. 1, т. 4 – 7 от Закона за хазарта:
1.
За игри в игрално казино:
1.1.„КЕПРИКОРН 555“ЕООД, гр. Аксаково /изх. № П-2731/13.12.2013 г./,/вх. № И2731/24.10.13г./
На 24.10.2013 г. с вх. № И-2731, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „КЕПРИКОРН” ЕООД,
гр. Аксаково, 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 задължителни
образци за счетоводна отчетност, 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 и Задължителни технически изисквания
към системите за контрол върху хазартните игри и игралното оборудване в игрално казино с
адрес: гр. Варна, к.к. „Златни пясъци, хотел „Хавана“.
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 изложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с
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чл. 22, ал. 1, т. 11 от ЗХ председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат
писменото искане и да вземат решение, с което:
ДКХ да даде разрешение за утвърждаване на промени в издадения лиценз на
„КЕПРИКОРН 555” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Аксаково, област Варна,
ул. Алексей Павлович“ № 11, ет. 2, ЕИК: 103585211, представлявано от Ангел Иванов Желев
– управител за игрално казино с адрес гр. Варна, к.к. „Златни пясъци, хотел „Хавана“ казино
“DIAMOND CLUB”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.2.„АСРАР КАЗИНО ГРУП“ООД, гр. София /изх. № П-2720/05.12.2013 г./,/вх. № И2720/22.11.13г./
На 22.10.2013 г. с вх. № И-2720 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „АСРАР КАЗИНО ГРУП” АД,
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. 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 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 изложеното 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 „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
игрално казино с адрес: гр. Несебър, обл. Бургас, к.к. „Слънчев бряг – изток”, УПИ ХV, кв.
19, казино “CRYSTAL CROWN”:
- 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 - 4
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За - 4
Против - няма.
2. За игри с игрални автомати:
2.1. „КАЗИНО ПЕРЛА“ООД, гр. София /изх. № П-2913/05.12.2013 г./,/вх. № И2913/21.11.13г./
На 21.11.2013 г. с вх. № И-2913, 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 ПЕРЛА” 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. Добрич, ул. „Независимост” №
2, х-л „Добруджа”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Предвид изложеното 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 ПЕРЛА” ООД със седалище и
адрес на управление: гр. София, район „Младост”, ул. „Михаил Тенев” № 6, ет. 2, ЕИК:
175382586, представлявано от Данаил Христов Илиев – управител и Борислав Душков
Михайлов - управител, заедно и поотделно, Задължителни игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. Добрич, ул.
„Независимост” № 2, х-л „Добруджа”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.2. „МЕМФИС ГЕЙМС“ООД, гр. София /изх. № П-2932/05.12.2013 г./,/вх. № И2932/25.11.13г./
На 25.11.2013 г. с вх. № И-2932, 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 „МЕМФИС ГЕЙМС” ООД,
гр. София за утвърждаване на Задължителни технически изисквания за системите за контрол
върху хазартните игри и игралното оборудване в игрална зала с адрес: гр. София, бул.
„Княгиня Мария Луиза“ № 103.
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 изложеното 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 „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, Задължителни
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технически изисквания за системите за контрол върху хазартните игри и игралното
оборудване в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 103.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.3. ЕТ „ВЛАДИНА – ЙОРДАН ДИНЕВ“, гр. София /изх. № П-2933/05.12.2013 г./,/вх.
№ И-2933/25.11.13г./
На 25.11.2013 г. с вх. № И-2933, 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 „ВЛАДИНА – ЙОРДАН
ДИНЕВ”, гр. София за утвърждаване на Задължителни технически изисквания за системите
за контрол върху хазартните игри и игралното оборудване в игрална зала с адрес: гр. София,
район „Красно село“, ул. „Ген. Михаил Д. Скобелев“ № 44.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Предвид изложеното 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 „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/,
Задължителни технически изисквания за системите за контрол върху хазартните игри и
игралното оборудване в игрална зала с адрес: гр. София, район „Красно село“, бул. „Ген.
Михаил Д. Скобелев“ № 44.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.4. „ДЕЛТА ТУРС 2002“ЕООД, гр. София /изх. № П-2944/09.12.2013 г./,/вх. № И2944/26.11.13г./
На 26.11.2013 г. с вх. № И-2944, 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. София, ул. „Чипровци” № 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 изложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с
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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 - 4
За - 4
Против - няма.
2.5. „ХЕМУС ТУРС“ЕООД, гр. София /изх. № П-2946/09.12.2013 г./,/вх. № И2946/26.11.13г./
На 26.11.2013 г. с вх. № И-2946, 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 „ХЕМУС ТУРС” 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, ж.к. „Люлин”, бул.
„Панчо Владигеров” № 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 изложеното 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 „ХЕМУС ТУРС” ЕООД със седалище и
адрес на управление: гр. София, район „Младост”, бул. „Цариградско шосе” – 7-ми
километър, сградата на ЗИТ, вх. 2, ет. 3, ЕИК: 102817233, представлявано от Йонко Маринов
Радков - управител, за игрална зала с адрес: гр. София, ж.к. „Люлин”, бул. „Панчо
Владигеров” № 74, 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 - 4
За - 4
Против - няма.
2.6. „ВИЛОКС ГРУП“ЕООД, гр. София /изх. № П-2966/05.12.2013 г./,/вх. № И2966/27.11.13г./
На 27.11.2013 г. с вх. № И-2966, 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
хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Дупница, обл. Кюстендил, ул.
„Страхил Войвода“ № 16.
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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 изложеното 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 от Вернер Клайн - управител и Томаш Мачий Петриковски управител, заедно, Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни
игри с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. Дупница, обл. Кюстендил, ул. „Страхил
Войвода“ № 16.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.7. „ВИЛОКС ГРУП“ЕООД, гр. София /изх. № П-2967/05.12.2013 г./,/вх. № И2967/27.11.13г./
На 27.11.2013 г. с вх. № И-2967, 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
хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Перник, ул. „Юри Гагарин“ №
38В.
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 изложеното 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 от Вернер Клайн - управител и Томаш Мачий Петриковски управител, заедно, Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни
игри с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. Перник, ул. „Юри Гагарин“ № 38В.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.8. „КАЗИНО ГЕЙМС 1“ООД, гр. Перник /изх. № П-2980/05.12.2013 г./,/вх. № И2980/28.11.13г./
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На 28.11.2013 г. с вх. № И-2980, 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 ГЕЙМС 1”
ООД, гр. Перник, за утвърждаване на Задължителни технически изисквания за системите за
контрол върху хазартните игри и игралното оборудване в игрална зала с адрес: гр. Перник,
пл. „Кракра” № 1, Синдикален дом – партер.
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 изложеното 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 ГЕЙМС 1” ООД със седалище и
адрес на управление: гр. Перник, ул. „Кракра”, бл. 65, вх. Б, ап. 23, ЕИК: 113582181,
представлявано от Пламен Живков Боянов – управител, Задължителни технически
изисквания за системите за контрол върху хазартните игри и игралното оборудване за
игрална зала с адрес: гр. Перник, пл. „Кракра” № 1, Синдикален дом - партер.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.9. „КАЗИНО ГЕЙМС 1“ООД, гр. Перник /изх. № П-2981/05.12.2013 г./,/вх. № И2981/28.11.13г./
На 28.11.2013 г. с вх. № И-2981, 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 ГЕЙМС 1” ООД,
гр. Перник, за утвърждаване на Задължителни технически изисквания за системите за
контрол върху хазартните игри и игралното оборудване в игрална зала с адрес: гр. Перник, кв.
„Изток”, ул. „Благой Гебрев” № 38.
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 изложеното 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 ГЕЙМС 1” ООД със седалище и
адрес на управление: гр. Перник, ул. „Кракра”, бл. 65, вх. Б, ап. 23, ЕИК: 113582181,
представлявано от Пламен Живков Боянов – управител, Задължителни технически
изисквания за системите за контрол върху хазартните игри и игралното оборудване за
игрална зала с адрес: гр. Перник, кв. „Изток”, ул. „Благой Гебрев” № 38.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
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Против - няма.
2.10. ЕТ „РУМАР – ДИМО ДИМОВ“, гр. Варна /изх. № П-2984/10.12.2013 г./,/вх. № И2984/28.11.13г./
На 28.11.2013 г. с вх. № И-2984, 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 „РУМАР – ДИМО
ДИМОВ”, гр. Варна, за утвърждаване на Задължителни технически изисквания за системите
за контрол върху хазартните игри и игралното оборудване в игрална зала с адрес: гр. Бяла,
област Варна, ул. „Черноморка” № 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.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок 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 изложеното 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 „РУМАР – ДИМО ДИМОВ” със
седалище и адрес на управление: гр. Варна, р-н „Младост”, ул. „Белински” № 21, ЕИК:
103236793, представляван от Димо Матев Димов /физическо лице – търговец/, Задължителни
технически изисквания за системите за контрол върху хазартните игри и игралното
оборудване за игрална зала с адрес: гр. Бяла, област Варна, ул. „Черноморка” № 7.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.11. ЕТ „РУМАР – ДИМО ДИМОВ“, гр. Варна /изх. № П-2985/10.12.2013 г./,/вх. № И2985/28.11.13г./
На 28.11.2013 г. с вх. № И-2985, 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 „РУМАР – ДИМО
ДИМОВ”, гр. Варна, за утвърждаване на Задължителни технически изисквания за системите
за контрол върху хазартните игри и игралното оборудване в игрална зала с адрес: с.
Игнатиево, община Аксаково, област Варна, ул. „Георги Петлешев” № 80, УПИ ХІІ-583 в кв.
59.
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 изложеното 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 „РУМАР – ДИМО ДИМОВ” със
седалище и адрес на управление: гр. Варна, р-н „Младост”, ул. „Белински” № 21, ЕИК:
103236793, представляван от Димо Матев Димов /физическо лице – търговец/, Задължителни
технически изисквания за системите за контрол върху хазартните игри и игралното
оборудване за игрална зала с адрес: с. Игнатиево, община Аксаково, област Варна, ул.
„Георги Петлешев” № 80, УПИ ХІІ-583 в кв. 59.
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Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането
са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.12. „КОНТИ“ЕООД, гр. Русе /изх. № П-2996/09.12.2013 г./,/вх. № И-2996/29.11.13г./
На 29.11.2013 г. с вх. № И-2996, 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 „КОНТИ” ЕООД, гр. Русе, за
утвърждаване на Задължителни технически изисквания за системите за контрол върху
хазартните игри и игралното оборудване в игрална зала с адрес: гр. Харманли, област
Хасково, бул. „България” № 83.
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 изложеното 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 „КОНТИ” ЕООД, със седалище и адрес на
управление: гр. Русе, ул. „Муткурова” № 2, ЕИК: 117600417, представлявано от Георги
Минков Демирев - управител, за игрална зала с адрес: гр. Харманли, област Хасково, бул.
„България” № 83, 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 - 4
За - 4
Против - няма.
2.13. ЕТ „ГЕОРГИ ДЕМИРЕВ – КОНТИ“, гр. Русе /изх. № П-2997/09.12.2013 г./,/вх. №
И-2997/29.11.13г./
На 29.11.2013 г. с вх. № И-2997, 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 „ГЕОРГИ ДЕМИРЕВ КОНТИ”, гр. Русе, за утвърждаване на Задължителни технически изисквания за системите за
контрол върху хазартните игри и игралното оборудване в игрална зала с адрес: гр. Кубрат,
област Разград, ул. „Цар Освободител” № 16.
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 изложеното 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 „ГЕОРГИ ДЕМИРЕВ - КОНТИ”, със
седалище и адрес на управление: гр. Русе, ул. „Муткурова № 2, ЕИК: 827138492,
представляван от Георги Минков Демирев /физическо лице – търговец/, за игрална зала с
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адрес: гр. Кубрат, област Разград, ул. „Цар Освободител” № 16, 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 - 4
За - 4
Против - няма.
2.14. „КОНТИ“ЕООД, гр. Русе /изх. № П-2998/09.12.2013 г./,/вх. № И-2998/29.11.13г./
На 29.11.2013 г. с вх. № И-2998, 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 „КОНТИ” ЕООД, гр. Русе, за
утвърждаване на Задължителни технически изисквания за системите за контрол върху
хазартните игри и игралното оборудване в игрална зала с адрес: гр. Разград, пл. „Момина
чешма”, кино „Д. Благоев”.
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 изложеното 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 „КОНТИ” ЕООД, със седалище и адрес на
управление: гр. Русе, ул. „Муткурова” № 2, ЕИК: 117600417, представлявано от Георги
Минков Демирев - управител, за игрална зала с адрес: гр. Разград, пл. „Момина чешма”, кино
„Д. Благоев”, 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 - 4
За - 4
Против - няма.
2.15. „ФАН 04“ООД, гр. Русе /изх. № П-2999/09.12.2013 г./,/вх. № И-2999/29.11.13г./
На 29.11.2013 г. с вх. № И-2999, 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 „ФАН 04” ООД, гр. Русе, за
утвърждаване на Задължителни технически изисквания за системите за контрол върху
хазартните игри и игралното оборудване в игрална зала с адрес: гр. Силистра, ул. „Добрич” –
покрит пазар.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Предвид изложеното 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 „ФАН 04” ООД, със седалище и адрес на
управление: гр. Русе, ул. „Муткурова” № 2, ЕИК: 131317430, представлявано заедно и
поотделно от Цвета Георгиева Дончева и Иво Радославов Цветанов – управители, за игрална
зала с адрес: гр. Силистра, ул. „Добрич” – покрит пазар, 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 - 4
За - 4
Против - няма.
2.16. „ФАН 04“ООД, гр. Русе /изх. № П-3000/09.12.2013 г./,/вх. № И-3000/29.11.13г./
На 29.11.2013 г. с вх. № И-3000, 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 „ФАН 04” ООД, гр. Русе, за
утвърждаване на Задължителни технически изисквания за системите за контрол върху
хазартните игри и игралното оборудване в игрална зала с адрес: гр. Силистра, ул. „София” №
2А.
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 изложеното 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 „ФАН 04” ООД, със седалище и адрес на
управление: гр. Русе, ул. „Муткурова” № 2, ЕИК: 131317430, представлявано заедно и
поотделно от Цвета Георгиева Дончева и Иво Радославов Цветанов – управители, за игрална
зала с адрес: гр. Силистра, ул. „София” № 2А, 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 - 4
За - 4
Против - няма.
2.17. „РАШЕВ – 85“ЕООД, гр. Попово /изх. № П-3009/09.12.2013 г./,/вх. № И3009/29.11.13г./
На 29.11.2013 г. с вх. № И-3009, 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 „РАШЕВ-85” ЕООД, гр.
Попово, за утвърждаване на Задължителни технически изисквания за системите за контрол
върху хазартните игри и игралното оборудване за игрална зала с адрес: гр. Опака, област
Търговище, ул. „България” № 85.
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
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извършване на промени в тях. Предвид изложеното 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 „РАШЕВ-85” ЕООД със седалище и адрес
на управление: гр. Попово, област Търговище, ул. „Бачо Киро” № 10, ЕИК: 200650345,
представлявано от Юлия Христова Рашева – управител, за игрална зала с адрес: гр. Опака,
област Търговище, ул. „България” № 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 - 4
За - 4
Против - няма.
2.18. „Е.Г. – РУСЕ“ЕООД, гр. София /изх. № П-3013/10.12.2013 г./,/вх. № И3013/02.12.13г./
На 02.12.2013 г. с вх. № И-3013 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 „Е.Г. - РУСЕ” ЕООД, гр. София
за утвърждаване на Задължителни технически изисквания за системите за контрол върху
хазартните игри и игралното оборудване за игрална зала с адрес: гр. Русе, к-с „Възраждане“,
ул. „Плиска” № 54.
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 изложеното 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 „Е.Г. – РУСЕ” ЕООД със седалище и адрес
на управление: гр. София, р-н „Оборище”, ул. „Васил Априлов” № 14, ЕИК: 131355751,
представлявано от Иван Ненков Ненков – управител, за игрална зала с адрес: гр. Русе, к-с
„Възраждане“, ул. „Плиска” № 54, 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 - 4
За - 4
Против - няма.
2.19. „РАЗЛОГ ГЕЙМС“ООД, гр. София /изх. № П-3014/10.12.2013 г./,/вх. № И3014/02.12.13г./
На 02.12.2013 г. с вх. № И-3014 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 „РАЗЛОГ ГЕЙМС” ООД, гр.
София за утвърждаване на Задължителни технически изисквания за системите за контрол
върху хазартните игри и игралното оборудване за игрална зала с адрес: гр. Разлог, обл.
Благоевград, ул. „Гоце Делчев” № 6.
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В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Предвид изложеното 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 „РАЗЛОГ ГЕЙМС” ООД със седалище и
адрес на управление: гр. София, р-н „Средец”, ул. „Аксаков” № 50, ЕИК: 201050606,
представлявано от Йордан Иванов Мицин – управител, за игрална зала с адрес: гр. Разлог,
обл. Благоевград, ул. „Гоце Делчев” № 6, 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 - 4
За - 4
Против - няма.
2.20. „Е.Г. – БАНСКО“ЕООД, гр. София /изх. № П-3015/10.12.2013 г./,/вх. № И3015/02.12.13г./
На 02.12.2013 г. с вх. № И-3015 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 „Е.Г.-БАНСКО” ЕООД, гр.
София за утвърждаване на Задължителни технически изисквания за системите за контрол
върху хазартните игри и игралното оборудване за игрална зала с адрес: гр. Банско,
ул. „Пирин” № 55-57, хотелски комплекс „Вихрен“.
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 изложеното 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 „Е.Г.-БАНСКО“ ЕООД със седалище и
адрес на управление: гр. София, р-н „Оборище”, ул. „Васил Априлов” № 14, ЕИК: 131221186,
представлявано от Йордан Иванов Мицин – управител, за игрална зала с адрес: гр. Банско, ул.
„Пирин” № 55-57, хотелски комплекс „Вихрен“, 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 - 4
За - 4
Против - няма.
2.21. „РАЗЛОГ ГЕЙМС“ООД, гр. София /изх. № П-3016/10.12.2013 г./,/вх. № И3016/02.12.13г./
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На 02.12.2013 г. с вх. № И-3016 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 „РАЗЛОГ ГЕЙМС” ООД,
гр. София за утвърждаване на Задължителни технически изисквания за системите за контрол
върху хазартните игри и игралното оборудване за игрална зала с адрес: гр. Разлог, ул. „Бяла
река” № 4Б.
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 изложеното 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 „РАЗЛОГ ГЕЙМС” ООД със седалище и
адрес на управление: гр. София, р-н „Средец”, ул. „Аксаков” № 50, ЕИК: 201050606,
представлявано от Йордан Иванов Мицин – управител, за игрална зала с адрес: гр. Разлог, ул.
„Бяла река” № 4Б, 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 - 4
За - 4
Против - няма.
2.22. „Е.Г. – СИМИТЛИ“ЕООД, гр. София /изх. № П-3017/10.12.2013 г./,/вх. № И3017/02.12.13г./
На 02.12.2013 г. с вх. № И-3017 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 „Е.Г. - СИМИТЛИ” ЕООД,
гр. София за утвърждаване на Задължителни технически изисквания за системите за контрол
върху хазартните игри и игралното оборудване за игрална зала с адрес: гр. Симитли, обл.
Благоевград, ул. „Георги Димитров” № 38Б.
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 изложеното 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 „Е.Г. - СИМИТЛИ“ ЕООД със седалище и
адрес на управление: гр. София, р-н „Оборище”, ул. „Васил Априлов” № 14, ЕИК: 131452435,
представлявано от Йордан Иванов Мицин – управител, за игрална зала с адрес: гр. Симитли,
обл. Благоевград, ул. „Георги Димитров” № 38Б, 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 - 4
За - 4
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Против - няма.
2.23. „ДЕЛТА ТУРС 2002“ЕООД, гр. София /изх. № П-3023/09.12.2013 г./,/вх. № И3023/02.12.13г./
На 02.12.2013 г. с вх. № И-3023, 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 технически изисквания за системите за контрол
върху хазартните игри и игралното оборудване за игрална зала с адрес: гр. Стара Загора, бул.
„Руски” № 16.
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 изложеното 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 технически изисквания за системите за контрол върху хазартните игри и
игралното оборудване.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.24. „КАЛИМАН“ЕООД, гр. София /изх. № П-3024/09.12.2013 г./,/вх. № И3024/02.12.13г./
На 02.12.2013 г. с вх. № И-3024, 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 технически изисквания за системите за контрол
върху хазартните игри и игралното оборудване за игрална зала с адрес: гр. Пазарджик, ул.
„Константин Величков” № 3.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Предвид изложеното 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 технически изисквания за
системите за контрол върху хазартните игри и игралното оборудване.
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Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.25. „КАЛИМАН“ЕООД, гр. София /изх. № П-3025/09.12.2013 г./,/вх. № И3025/02.12.13г./
На 02.12.2013 г. с вх. № И-3025, 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 технически изисквания за системите за контрол
върху хазартните игри и игралното оборудване за игрална зала с адрес: гр. Хасково, пл.
„Свобода” № 2 А.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Предвид изложеното 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” № 2 А, 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 - 4
За - 4
Против - няма.
2.26. „КАЛИМАН“ЕООД, гр. София /изх. № П-3026/09.12.2013 г./,/вх. № И3026/02.12.13г./
На 02.12.2013 г. с вх. № И-3026, 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 технически изисквания за системите за контрол
върху хазартните игри и игралното оборудване за 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 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 изложеното 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 „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 технически изисквания за системите за контрол върху хазартните игри и
игралното оборудване.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.27. „КАЛИМАН“ЕООД, гр. София /изх. № П-3027/10.12.2013 г./,/вх. № И3027/02.12.13г./
На 02.12.2013 г. с вх. № И-3027, 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 технически изисквания за системите за контрол
върху хазартните игри и игралното оборудване за игрална зала с адрес: гр. Лом, област
Монтана, ул. „Панайот Волов” № 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Предвид изложеното 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. Лом,
област Монтана, ул. „Панайот Волов” № 1, 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 - 4
За - 4
Против - няма.
2.28. „КАЛИМАН“ЕООД, гр. София /изх. № П-3028/10.12.2013 г./,/вх. № И3028/02.12.13г./
На 02.12.2013 г. с вх. № И-3028, 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 технически изисквания за системите за контрол
върху хазартните игри и игралното оборудване за игрална зала с адрес: гр. Разград, ул.
„Искър” № 16.
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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 изложеното 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.
Разград, ул. „Искър” № 16, 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 - 4
За - 4
Против - няма.
2.29. „КАЛИМАН“ЕООД, гр. София /изх. № П-3029/10.12.2013 г./,/вх. № И3029/02.12.13г./
На 02.12.2013 г. с вх. № И-3029, 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 технически изисквания за системите за контрол
върху хазартните игри и игралното оборудване за игрална зала с адрес: гр. Шумен,
Кооперативен пазар, „Сграда с търговско предназначение” – имот № 6289 „г”, находяща се в
УПИ ІІ на кв. 513, кръстовището между ул. „Алеко Константинов” и бул. „Симеон Велики”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 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 изложеното 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.
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”, 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 - 4
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За - 4
Против - няма.
2.30. „КАЛИМАН“ЕООД, гр. София /изх. № П-3030/10.12.2013 г./,/вх. № И3030/02.12.13г./
На 02.12.2013 г. с вх. № И-3030, 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 технически изисквания за системите за контрол
върху хазартните игри и игралното оборудване за игрална зала с адрес: гр. Козлодуй, област
Враца, ул. „Васил Коларов” № 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 изложеното 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.
Козлодуй, област Враца, ул. „Васил Коларов” № 12, 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 - 4
За - 4
Против - няма.
2.31. „КАЛИМАН“ЕООД, гр. София /изх. № П-3031/10.12.2013 г./,/вх. № И3031/02.12.13г./
На 02.12.2013 г. с вх. № И-3031, 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 технически изисквания за системите за контрол
върху хазартните игри и игралното оборудване за игрална зала с адрес: гр. Ямбол, к-с
„Мраморно море”.
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 изложеното 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.
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Ямбол, к-с „Мраморно море”, 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 - 4
За - 4
Против - няма.
2.32. „СИЙ ГЕЙМС“ООД, гр. София /изх. № П-3038/10.12.2013 г./,/вх. № И3038/03.12.13г./
На 03.12.2013 г. с вх. № И-3038, 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 „СИЙ ГЕЙМС” 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. „Оборище” № 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 изложеното 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 „СИЙ ГЕЙМС” ООД със седалище и адрес
на управление: гр. София, район „Красно село”, ж.к. „Хиподрума”, ул. „Софийски герой” №
3, вх. А, ет. 1, ап. 2, ЕИК: 121586215, представлявано от Борислав Душков Михайлов –
управител и Светлана Ганчева Милева - управител, поотделно, Задължителни игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с
адрес: гр. Варна, ул. „Оборище” № 13.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.33. „МОТ -70“ЕООД, гр. Бургас /изх. № П-3040/10.12.2013 г./,/вх. № И-3040/03.12.13г./
На 03.12.2013 г. с вх. № И-3040, 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 „МОТ -70” ЕООД, гр. Бургас,
за утвърждаване на Задължителни технически изисквания за системите за контрол върху
хазартните игри и игралното оборудване в игрална зала с адрес: гр. „Свети Влас”, община
Несебър, ул. „Цар Симеон” № 25.
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 изложеното 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 „МОТ -70” ЕООД със седалище и адрес
на управление: гр. Бургас, ж.к. „Славейков”, бл. 13, вх. 2, ет. 6, ап. 18, ЕИК: 102926909,
представлявано от Димитър Кръстев Кръстев – управител, Задължителни технически
изисквания за системите за контрол върху хазартните игри и игралното оборудване за
игрална зала с адрес: гр. Свети Влас, община Несебър, ул. „Цар Симеон” № 25.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.34. ЕТ„БАИ – МИЛЕН ТОТЕВ“, гр. Бургас /изх. № П-3041/10.12.2013 г./,/вх. № И3041/03.12.13г./
На 03.12.2013 г. с вх. № И-3041, 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 „БАИ – МИЛЕН ТОТЕВ”,
гр. Бургас, за утвърждаване на Задължителни технически изисквания за системите за контрол
върху хазартните игри и игралното оборудване в игрална зала с адрес: гр. Бургас, ж.к.
„Славейков”, кв. 36, между бл. 21 и бл. 65.
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 изложеното 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 „БАИ – МИЛЕН ТОТЕВ” със седалище
и адрес на управление: гр. Бургас, ж.к. „Славейков”, бл. 13, вх. 4, ет. 7, ЕИК: 102082513,
представляван от Милен Генов Тотев /физическо лице – търговец/, Задължителни технически
изисквания за системите за контрол върху хазартните игри и игралното оборудване за
игрална зала с адрес: гр. Бургас, ж.к. „Славейков”, кв. 36, между бл. 21 и бл. 65.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.35. ЕТ „СИ-ЕЛ-ЕЛИТ – ЖЕЧО МАРИНОВ“, гр. Бургас /изх. № П-3042/10.12.2013
г./,/вх. № И-3042/03.12.13г./
На 03.12.2013 г. с вх. № И-3042, 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 ET „СИ-ЕЛ-ЕЛИТ – ЖЕЧО
МАРИНОВ”, гр. Бургас, за утвърждаване на Задължителни технически изисквания за
системите за контрол върху хазартните игри и игралното оборудване в игрална зала с адрес:
гр. Бургас, ж.к. „Славейков”, бл. № 125, партер.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
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необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Предвид изложеното 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 ET „СИ-ЕЛ-ЕЛИТ – ЖЕЧО МАРИНОВ”
със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, кв. „Славейков”, бл. 71, вх. 8, ет. 5, ап. 13,
ЕИК: 812094175, представляван от Жечо Иванов Маринов /физичeско лице – търговец/,
Задължителни технически изисквания за системите за контрол върху хазартните игри и
игралното оборудване за игрална зала с адрес: гр. Бургас, ж.к. „Славейков”, бл. № 125,
партер.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.36. „ПРИНЦ -1“ЕООД, гр. Търговище /изх. № П-3043/10.12.2013 г./,/вх. № И3043/03.12.13г./
На 03.12.2013 г. с вх. № И-3043, 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 „ПРИНЦ - 1” ЕООД, гр.
Търговище, за утвърждаване на Задължителни технически изисквания за системите за
контрол върху хазартните игри и игралното оборудване за игрална зала с адрес:
гр. Търговище, ул. „Стефан Караджа” № 11.
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 изложеното 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 „ПРИНЦ - 1” ЕООД със седалище и адрес
на управление: гр. Търговище, ул. „Стефан Караджа” № 4, ЕИК: 200453636, представлявано
от Орлин Младенов Алексиев - управител, за игрална зала с адрес: гр. Търговище, ул.
„Стефан Караджа” № 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 - 4
За - 4
Против - няма.
2.37. „ЕС И ЕМ“ЕООД, гр. Аксаково /изх. № П-3044/10.12.2013 г./,/вх. № И3044/03.12.13г./
На 03.12.2013 г. с вх. № И-3044, 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 „ЕС И ЕМ ” ЕООД, гр.
Аксаково, за утвърждаване на Задължителни технически изисквания за системите за контрол
върху хазартните игри и игралното оборудване за игрална зала с адрес: гр. Аксаково, община
Аксаково, област Варна, ул. „Марциана” № 17.
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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 изложеното 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 „ЕС И ЕМ ” ЕООД със седалище и адрес на
управление: гр. Аксаково, област Варна, община Аксаково, ул. „Батова” № 7, ЕИК:
103699108, представлявано от Славчо Иванов Асенов – управител, за игрална зала с адрес: гр.
Аксаково, община Аксаково, област Варна, ул. „Марциана” № 17, 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 - 4
За - 4
Против - няма.
2.38. „ОКЕАН ГЕЙМС“ООД, гр. Аксаково /изх. № П-3045/10.12.2013 г./,/вх. № И3045/03.12.13г./
На 03.12.2013 г. с вх. № И-3045, 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 „ОКЕАН ГЕЙМС” ООД, гр.
Аксаково, за утвърждаване на Задължителни технически изисквания за системите за контрол
върху хазартните игри и игралното оборудване за игрална зала с адрес: гр. Тервел, област
Добрич, ул. „Цар Иван Асен ІІ” № 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Предвид изложеното 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 „ОКЕАН ГЕЙМС” ООД със седалище и
адрес на управление: гр. Аксаково, област Варна, ул. „Батова” № 7, ЕИК: 103912143,
представлявано от Славчо Иванов Асенов – управител, за игрална зала с адрес: гр. Тервел,
област Добрич, ул. „Цар Иван Асен ІІ” № 1, 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 - 4
За - 4
Против - няма.
2.39. „ОКЕАН ГЕЙМС“ООД, гр. Аксаково /изх. № П-3046/10.12.2013 г./,/вх. № И3046/03.12.13г./
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На 03.12.2013 г. с вх. № И-3046, 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 „ОКЕАН ГЕЙМС” ООД,
гр. Аксаково, за утвърждаване на Задължителни технически изисквания за системите за
контрол върху хазартните игри и игралното оборудване за игрална зала с адрес: гр. Девня, кв.
„Река Девня”, ул. „Петричка” № 3.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Предвид изложеното 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 „ОКЕАН ГЕЙМС” ООД със седалище и
адрес на управление: гр. Аксаково, област Варна, ул. „Батова” № 7, ЕИК: 103912143,
представлявано от Славчо Иванов Асенов – управител, за игрална зала с адрес: гр. Девня, кв.
„Река Девня”, ул. „Петричка” № 3, 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 - 4
За - 4
Против - няма.
2.40. „ОКЕАН ГЕЙМС“ООД, гр. Аксаково /изх. № П-3047/10.12.2013 г./,/вх. № И3047/03.12.13г./
На 03.12.2013 г. с вх. № И-3047, 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 „ОКЕАН ГЕЙМС” ООД, гр.
Аксаково, за утвърждаване на Задължителни технически изисквания за системите за контрол
върху хазартните игри и игралното оборудване за игрална зала с адрес: гр. Суворово, област
Варна, ул. „Драган Стоянов” № 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 изложеното 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 „ОКЕАН ГЕЙМС” ООД със седалище и
адрес на управление: гр. Аксаково, област Варна, ул. „Батова” № 7, ЕИК: 103912143,
представлявано от Славчо Иванов Асенов – управител, за игрална зала с адрес: гр. Суворово,
област Варна, ул. „Драган Стоянов” № 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 - 4
За - 4
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Против - няма.
2.41. ЕТ „СТАРТ –Н-АЛЕКСАНДЪР АТАНАСОВ“, гр. Монтана /изх. № П3048/10.12.2013 г./,/вх. № И-3048/03.12.13г./
На 03.12.2013 г. с вх. № И-3048, 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 „СТАРТ - Н АЛЕКСАНДЪР АТАНАСОВ”, гр. Монтана, за утвърждаване на Задължителни технически
изисквания за системите за контрол върху хазартните игри и игралното оборудване за
игрална зала с адрес: гр. Монтана, бул. „Генерал Арнолди” № 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.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок 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 изложеното 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 „СТАРТ - Н - АЛЕКСАНДЪР
АТАНАСОВ” със седалище и адрес на управление: гр. Монтана, ж.к. „Младост 1”, бл. 25-7,
вх. А, ап. 7, ЕИК: 821141161, представляван от Александър Атанасов Георгиев /физическо
лице - търговец/, за игрална зала с адрес: гр. Монтана, бул. „Генерал Арнолди” № 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 - 4
За - 4
Против - няма.
2.42. „ДРАГОШИН“ООД, гр. Исперих /изх. № П-3049/10.12.2013 г./,/вх. № И3049/03.12.13г./
На 03.12.2013 г. с вх. № И-3049, 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 „ДРАГОШИН” ООД, гр.
Исперих, за утвърждаване на Задължителни технически изисквания за системите за контрол
върху хазартните игри и игралното оборудване в игрална зала с адрес: гр. Исперих, област
Разград, ул. „Васил Левски” № 50.
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 изложеното 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 „ДРАГОШИН” ООД със седалище и адрес
на управление: гр. Исперих, област Разград, ул. „Васил Левски” № 70, ЕИК: 116579703,
представлявано от Миленка Димитрова Драгошинова - управител, за игрална зала с адрес: гр.
Исперих, област Разград, ул. „Васил Левски” № 50, Задължителни технически изисквания за
системите за контрол върху хазартните игри и игралното оборудване.
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Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането
са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.43. „СИКС ГРУП -09“ЕООД, гр. София /изх. № П-3056/10.12.2013 г./,/вх. № И3056/03.12.13г./
На 03.12.2013 г. с вх. № И-3056, 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 „СИКС ГРУП – 09” ЕООД,
гр. София, за утвърждаване на Задължителни технически изисквания за системите за контрол
върху хазартните игри и игралното оборудване в игрална зала с адрес: гр. Велико Търново,
бул. „България” № 21-Б, бл. 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 изложеното 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 „СИКС ГРУП – 09” ЕООД със седалище и
адрес на управление: гр. София, район „Люлин”, ж.к. „Люлин 1”, бл. 033, вх. В, ап. 6, ЕИК:
200601241, представлявано от Петър Маринов Петров – управител, Задължителни технически
изисквания за системите за контрол върху хазартните игри и игралното оборудване за
игрална зала с адрес: гр. Велико Търново, бул. „България” № 21-Б, бл. 2.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.44. „НЮ ГЕИМ АМЮЗМЪНТ“ООД, гр. Гълъбово /изх. № П-3057/10.12.2013 г./,/вх.
№ И-3057/03.12.13г./
На 03.12.2013 г. с вх. № И-3057, 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 ГЕИМ АМЮЗМЪНТ”
ООД, гр. Гълъбово, за утвърждаване на Задължителни технически изисквания за системите за
контрол върху хазартните игри и игралното оборудване в игрална зала с адрес: гр.
Симеоновград, ул. „Цар Освободител” № 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Предвид изложеното 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 ГЕИМ АМЮЗМЪНТ” ООД със
седалище и адрес на управление: гр. Гълъбово, ул. „Стефан Стамболов” № 3 А, ЕИК:
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123734424, представлявано от Цветан Драгнев Павлов - управител и Валентина Николаева
Колева - управител, заедно и поотделно, Задължителни технически изисквания за системите
за контрол върху хазартните игри и игралното оборудване за игрална зала с адрес: гр.
Симеоновград, ул. „Цар Освободител” № 1.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.45. „ИНФИНИТИ“ООД, гр. София /изх. № П-3058/10.12.2013 г./,/вх. № И3058/03.12.13г./
На 03.12.2013 г. с вх. № И-3058, 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 „ИНФИНИТИ” ООД, гр.
София, за утвърждаване на Задължителни технически изисквания за системите за контрол
върху хазартните игри и игралното оборудване в игрална зала с адрес: гр. Костинброд,
Софийска област, ул. „Ломско шосе” № 36.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Предвид изложеното 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 „ИНФИНИТИ” ООД със седалище и адрес
на управление: гр. София, район „Илинден”, ж.к. „Света Троица”, бл. 15, вх. А, ап. 9, ЕИК:
106615738, представлявано заедно от Цветомир Илиев Илиев и Красимир Богданов Кръстев управители, Задължителни технически изисквания за системите за контрол върху хазартните
игри и игралното оборудване за игрална зала с адрес: гр. Костинброд, Софийска област, ул.
„Ломско шосе” № 36.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.46. „ИНФИНИТИ“ООД, гр. София /изх. № П-3059/10.12.2013 г./,/вх. № И3059/03.12.13г./
На 03.12.2013 г. с вх. № И-3059, 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 „ИНФИНИТИ” ООД, гр.
София, за утвърждаване на Задължителни технически изисквания за системите за контрол
върху хазартните игри и игралното оборудване в игрална зала с адрес: с. Казичене, район
„Панчарево”, Столична община, ул. „Цар Борис ІІІ” № 68, ет. 2.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
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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 изложеното 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 „ИНФИНИТИ” ООД със седалище и адрес
на управление: гр. София, район „Илинден”, ж.к. „Света Троица”, бл. 15, вх. А, ап. 9, ЕИК:
106615738, представлявано заедно от Цветомир Илиев Илиев и Красимир Богданов Кръстев управители, Задължителни технически изисквания за системите за контрол върху хазартните
игри и игралното оборудване за игрална зала с адрес: с. Казичене, район „Панчарево”,
Столична община, ул. „Цар Борис ІІІ” № 68, ет. 2.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.47. „ПОЛО 11“ЕООД, гр. София /изх. № П-3037/13.12.2013 г./,/вх. № И-3037/03.12.13г./
На 03.12.2013 г. с вх. № И-3037 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 „ПОЛО 11” ЕООД, гр. София
за утвърждаване на Задължителни технически изисквания за системите за контрол върху
хазартните игри и игралното оборудване за игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Ломско
шосе” № 151.
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 изложеното 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 „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 игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Ломско шосе” № 151,
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 - 4
За - 4
Против - няма.
2.48. „ПОЛО 11“ЕООД, гр. София /изх. № П-3036/13.12.2013 г./,/вх. № И-3036/03.12.13г./
На 03.12.2013 г. с вх. № И-3036 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 „ПОЛО 11” ЕООД, гр. София
за утвърждаване на Задължителни технически изисквания за системите за контрол върху
хазартните игри и игралното оборудване за игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Ген. М.
Скобелев” № 47.
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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 изложеното 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 „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 игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Ген. М. Скобелев” № 47,
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 - 4
За - 4
Против - няма.
2.49. „МИЛИОН КАЗИНО“ООД, гр. София /изх. № П-2995/13.12.2013 г./,/вх. № И2995/29.11.13г./
На 29.11.2013 г. с вх. № И-2995, 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 „МИЛИОН КАЗИНО”
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, район
„Изгрев“, бул. „Цариградско шосе” № 16, бл. 11.
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 изложеното 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
„МИЛИОН КАЗИНО” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Изгрев“,
бул. „Цариградско шосе” № 16, бл.11, ЕИК: 131518216, представлявано от Емилианна
Николаева Любенова - управител, за игрална зала с адрес: гр. гр. София, район „Изгрев“, бул.
„Цариградско шосе” № 16, бл.11.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „МИЛИОН КАЗИНО” 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 - 4
За - 4
Против - няма.

Стр. 95
2.50. „МИЛИОН КАЗИНО“ООД, гр. София /изх. № П-3145/13.12.2013 г./,/вх. № И3145/09.12.13г./
На 09.12.2013 г. с вх. № И-3145, 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 и утвърждаване на Задължителни технически изисквания за
системите за контрол върху хазартните игри и игралното оборудване 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 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 изложеното 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 и Задължителни технически изисквания за системите за контрол върху хазартните
игри и игралното оборудване за игрална зала с адрес: гр. София, район „Изгрев”, бул.
„Цариградско шосе” № 16, бл. 11.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
3. За момента лотарийна игра:
3.1.„НЮ ГЕЙМС“ООД, гр. София /изх. № П-2950/09.12.2013 г./,/вх. № И-2950/27.11.13г./
На 27.112013 г. с вх. № И-2950, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 9 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „НЮ ГЕЙМС” ООД, гр.
София, за утвърждаване на 1 /един/ брой образец на талон за участие в моментна лотарийна
игра „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ”, разновидност „BMW и кеш” / с общ брой на билети
2 400 000 /два милиона и четиристотин хиляди/ броя на стойност 1 /един/ лев.
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 изложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с
чл. 22, ал. 1, т. 9 от ЗХ председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат писменото
искане и да вземат решение, с което:
Да бъде утвърден представения от „НЮ ГЕЙМС” ООД със седалище и адрес на
управление: гр. София, район „Оборище”, ж.к. Подуяне, бул. „Ситняково” № 48, ЕИК:
201090102, представлявано от Калин Георгиев Попов – управител, 1 /един/ брой образец на
талон за участие в разновидност „BMW и кеш” /с общ брой на билети 2 400 000 /два милиона
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и четиристотин хиляди/ броя на стойност 1 /един/ лев 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 - 4
За - 4
Против - няма.
4. За залагания върху резултати от спортни състезания:
4.1.ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР“, гр. София /изх. № П2986/09.12.2013 г./,/вх. № И-2986/28.11.13г./
На 28.11.2013 г. с вх. № И-2986, 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 игра със залагания върху резултати от спортни състезания „СПОРТ ТОТО 1” с
включени разновидности: „10 ОТ 10”; „12 ТИП 1Х2”; „13 СРЕЩИ”, „5 РАВЕНСТВА ОТ 35
СРЕЩИ” (ТОТО Х) и „6 НАЙ-РЕЗУЛТАТНИ СРЕЩИ ОТ 42“ (ТОТО ГОЛ).
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 изложеното 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 игра със
залагания върху резултати от спортни състезания „СПОРТ ТОТО 1” с включени
разновидности: „10 ОТ 10”; „12 ТИП 1Х2”; „13 СРЕЩИ”, „5 РАВЕНСТВА ОТ 35 СРЕЩИ”
(ТОТО Х) и „6 НАЙ-РЕЗУЛТАТНИ СРЕЩИ ОТ 42“ (ТОТО ГОЛ).
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
4.2.“ЕВРОФУТБОЛ“ООД, гр. София /изх. № П-3082/13.12.2013 г./,/вх. № И3082/05.12.13г./
На 05.12.2013 г. с вх. № И-3082, 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 „ЕВРОФУТБОЛ” ООД, гр.
София, за утвърждаване на Задължителни игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри със залагания върху резултати от спортни състезания.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
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необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Предвид изложеното 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 „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, най-малко от двама от управителите заедно,
освен в случаите, в които Дружественият договор предвижда друго, Задължителни игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри със залагания върху резултати от
спортни състезания.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
5. За тото игри:
5.1.ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР“, гр. София /изх. № П2987/09.12.2013 г./,/вх. № И-2987/28.11.13г./
На 28.11.2013 г. с вх. № И-2987, 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 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 изложеното 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”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
6. Разглеждане на писмени искания за утвърждаване на правила по чл. 22, ал. 1, т. 7 от
ЗХ /изх. № 1689/13.12.2013 г./:
В съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 11 от Закона за хазарта
(ЗХ) са подадени следните писмени искания за утвърждаване на Задължителни технически
изисквания за системите за контрол върху хазартните игри и игралното оборудване:
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1. На 29.11.2013 г. с вх. № И-3002 от СД „ЕЛДОРАДО-НПР-ИМПОРТЕКСПОРТ-СИЕ”, гр. Панагюрище, за игрална зала с адрес: гр. Панагюрище, област
Пазарджик, ул. „Георги Бенковски”, УПИ ХІІ, в кв. 207.
2. На 29.11.2013 г. с вх. № И-3003 от СД „ЕЛДОРАДО-НПР-ИМПОРТЕКСПОРТ-СИЕ”, гр. Панагюрище, за игрална зала с адрес: гр. Велинград, област Пазарджик,
ул. „Александър Стамболийски” № 12 – бивши „Централни хали”.
3. На 29.11.2013 г. с вх. № И-3004 от „БИ ЕНД ВИ ЕНТЪРТЕЙМЪНД” ЕООД,
гр. Кърджали, за игрална зала с адрес: гр. Кърджали, бул. „България” № 61, бл. 5.
4. На 03.12.2013 г. с вх. № И-3050 от „НЮ ГЕИМ АМЮЗМЪНТ” ООД, гр.
Кърджали, за игрална зала с адрес: гр. Гълъбово, област Стара Загора, ул. „Стефан
Стамболов” № 3А.
5. На 03.12.2013 г. с вх. № И-3051 от „НЮ ГЕИМ АМЮЗМЪНТ” ООД, гр.
Кърджали, за игрална зала с адрес: гр. Раднево, област Стара Загора, ул. „Георги Димитров”
№15 Г.
6. На 03.12.2013 г. с вх. № И-3052 от „ГРАНД КАЗИНО” ООД, гр. София, за
игрална зала с адрес: гр. Плевен, пл. „Свобода” № 6.
7. На 03.12.2013 г. с вх. № И-3053 от „ГРАНД КАЗИНО 3” ООД, гр. София, за
игрална зала с адрес: гр. Петрич, област Благоевград, ул. „Цар Борис ІІІ” № 44.
8. На 03.12.2013 г. с вх. № И-3054 от „ГРАНД КАЗИНО 1” ООД, гр. София, за
игрална зала с адрес: гр. София, ж.к. „Красно село”, бл. 208 Б.
9. На 05.12.2013 г. с вх. № И-3070 от ЕТ „ДИКРА – ТОШКА МАРИНОВА”, гр.
Бургас, за игрална зала с адрес: гр. Бургас, жк. „Лазур“, ул. „Абоба” № 8.
10. На 05.12.2013 г. с вх. № И-3072 от „ШАНС 07” ЕООД, гр. Поморие, за
игрална зала с адрес: гр. Несебър, област Бургас, ул. „Струма” № 23.
11. На 05.12.2013 г. с вх. № И-3073 от „ШАНС 07” ЕООД, гр. Поморие, за
игрална зала с адрес: гр. Свиленград, област Хасково, пл. „Свилена”, х-л „Свилена”.
12. На 05.12.2013 г. с вх. № И-3075 от „ШАНС 07” ЕООД, гр. Поморие, за
игрална зала с адрес: гр. Поморие, област Бургас, ул. „Ген. Скобелев” № 8.
13. На 05.12.2013 г. с вх. № И-3076 от „ШАНС 07” ЕООД, гр. Поморие, за
игрална зала с адрес: к.к. „Слънчев бряг”, област Бургас, община Несебър, сити център
„Корал”.
14. На 05.12.2013 г. с вх. № И-3081 от „ПИТ 2000” ООД, гр. София, за игрална
зала с адрес: гр. Велико Търново, ул. „Хаджи Димитър” № 2.
15. На 06.12.2013 г. с вх. № И-3091 от ЕТ „КОСТА АЛЕКСИЕВ НИКОЛОВ КАН”, гр. Нова Загора, за игрална зала с адрес: к.к. „Слънчев бряг”, община Несебър, област
Бургас, УПИ ІV, кв. 27.
16. На 06.12.2013 г. с вх. № И-3092 от ЕТ „КОСТА АЛЕКСИЕВ НИКОЛОВ КАН”, гр. Нова Загора, за игрална зала с адрес: гр. Бургас, кв. „Сарафово”, УПИ VІІІ в кв. 51.
17. На 06.12.2013 г. с вх. № И-3093 от ЕТ „КОСТА АЛЕКСИЕВ НИКОЛОВ КАН”, гр. Нова Загора, за игрална зала с адрес: гр. Несебър, област Бургас, ул. „Еделвайс” №
8 А, кв. 87 A.
18. На 06.12.2013 г. с вх. № И-3094 от ЕТ „КОСТА АЛЕКСИЕВ НИКОЛОВ КАН”, гр. Нова Загора, за игрална зала с адрес: гр. Несебър, кв. „Чайка” № 49 Б.
19. На 06.12.2013 г. с вх. № И-3095 от „ГРАНД КАЗИНО - 1” ООД, гр. София,
за игрална зала с адрес: гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики” № 100, хотел „ВЕРЕЯ”.
20. На 06.12.2013 г. с вх. № И-3096 от „ГРАНД КАЗИНО - 2” ООД, гр. София,
за игрална зала с адрес: гр. Пазарджик, бул. „България” № 1.
21. На 06.12.2013 г. с вх. № И-3097 от „ГРАНД КАЗИНО - 1” ООД, гр. София,
за игрална зала с адрес: гр. София, ул. „Днепър” № 1.
22. На 06.12.2013 г. с вх. № И-3098 от „ГРАНД КАЗИНО - 1” ООД, гр. София,
за игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Андрей Сахаров” № 74А.
23. На 06.12.2013 г. с вх. № И-3099 от ЕТ „ДЕНИ - ДЕНКА ВЕЛЕВА - СТЕЛА
ВЕЛЕВА”, гр. Стара Загора, за игрална зала с адрес: гр. Малко Търново, област Бургас, ул.
„Александър Стамболийски” № 5A.
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24. На 06.12.2013 г. с вх. № И-3102 от ЕТ „ДЕНИ - ДЕНКА ВЕЛЕВА СТЕЛА ВЕЛЕВА”, гр. Стара Загора, за игрална зала с адрес: гр. Стара Загора, ул. „Стефан
Стамболов” № 42.
25. На 06.12.2013 г. с вх. № И-3103 от „СКАРАБЕЙ 4” ООД, гр. Стара Загора,
за игрална зала с адрес: гр. Бургас, ул. „Александър Велики” № 70, ет. -1, обект 11.
26. На 06.12.2013 г. с вх. № И-3106 от „СИТ - 33” ООД, гр. София, за игрална
зала с адрес: гр. София, р-н „Сердика”, бул. „Кн. Мария Луиза” № 98.
27. На 06.12.2013 г. с вх. № И-3107 от „НОВА АЛМ” ООД, гр. Варна, за
игрална зала с адрес: гр. Добрич, ул. „Независимост” № 1, кино „Родина”, ет. 2.
28. На 09.12.2013 г. с вх. № И-3144 от „ИЗПАУ – Х” ЕООД, гр. Любимец, за
игрална зала с адрес: гр. Любимец, обл. Хасково, ул. „Желязко Терпешев” № 1, УПИ ХХII1121 в кв. 72.
29. На 09.12.2013 г. с вх. № И-3143 от „ИЗПАУ - 2008” ЕООД, гр. Любимец, за
игрална зала с адрес: с. Йерусалимово, общ. Любимец, обл. Хасково, ПИ № 000473, местност
„Кереч дере“, край АМ „Марица“ – 88+970 ляво.
30. На 09.12.2013 г. с вх. № И-3139 от „МЕГА ШАНС ГРУП-ИСПЕРИХ” ООД,
гр. Исперих, за игрална зала с адрес: гр. Исперих, ул. „Васил Левски” № 109.
31. На 09.12.2013 г. с вх. № И-3138 от „МЕГА ШАНС ГРУП” ООД, гр. Варна,
за игрална зала с адрес: с. Лесово, общ. Елхово, обл. Ямбол, ГКПП – Лесово, Контактна зона
№ 1.
32. На 09.12.2013 г. с вх. № И-3137 от „АМЮГЕЙМС-БЪЛГАРИЯ” ООД, гр.
Варна, за игрална зала с адрес: гр. Търговище, ул. „Славейков“ № 4.
33. На 09.12.2013 г. с вх. № И-3136 от „ФИНАНС КОНСУЛТ - 2005” ЕООД, гр.
Попово, за игрална зала с адрес: гр. Попово, обл. Търговище, ул. „Райко Даскалов“ № 14В,
III-ти етаж, ПИ № 2161 в кв. 105.
34. На 09.12.2013 г. с вх. № И-3135 от „ФАВОРИТ” ЕООД, гр. Смолян, за
игрална зала с адрес: гр. Чирпан, ул. „Георги Димитров“ № 55.
35. На 10.12.2013 г. с вх. № И-3183 от ЕТ „МОРАМЕКС – ТОМА МАРЧЕВ”,
гр. Пловдив, за игрална зала с адрес: гр. Куклен, обл. Пловдив, ул. „Славянска” № 22.
36. На 10.12.2013 г. с вх. № И-3184 от „СТАР ГЕЙМС” ООД, гр. Варна, за
игрална зала с адрес: гр. Варна, р-н „Одесос”, бул. „Съборни” № 36.
37. На 10.12.2013 г. с вх. № И-3185 от „БРИЗ-М” ЕООД, гр. София, за игрална
зала с адрес: гр. София, р-н „Студентски”, ул. „Проф. д-р Иван Странски” до бл. 58.
38. На 10.12.2013 г. с вх. № И-3186 от „БРИЗ-М” ЕООД, гр. София, за игрална
зала с адрес: гр. Свети Влас, общ. Несебър, обл. Бургас, ул. „Русалка” № 4.
39. На 02.12.2013 г. с вх. № И-3021 от СД „ПАНО И САНИ – АВРАМОВИ И
СИЕ”, гр. Горна Оряховица, за игрална зала с адрес: гр. Велико Търново, ул. „Васил Левски”
№ 19.
40. На 02.12.2013 г. с вх. № И-3022 от СД „ПАНО И САНИ – АВРАМОВИ И
СИЕ”, гр. Горна Оряховица, за игрална зала с адрес: гр. Горна Оряховица, област Велико
Търново, ул. „Отец Паисий” № 2.
41. На 04.12.2013 г. с вх. № И-3063 от „ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО” АД, гр.
София, за игрална зала с адрес: гр. София, район „Подуяне”, бул. „Ботевградско шосе” до бл.
2.
42. На 04.12.2013 г. с вх. № И-3062 от „ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО” АД, гр.
София, за игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ул. „Райко Даскалов” № 8.
43. На 04.12.2013 г. с вх. № И-3064 от „ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО” АД, гр.
София, за игрална зала с адрес: гр. Варна, район „Одесос”, ул. „Хан Аспарух” № 2.
44. На 04.12.2013 г. с вх. № И-3065 от „УЪРЛД ГЕЙМ” ООД, гр. София, за
игрална зала с адрес: гр. Кърджали, бул. „България” № 64.
45. На 05.12.2013 г. с вх. № И-3085 от „ВЕНОН-96” ЕООД, гр. Горна
Оряховица, за игрална зала с адрес: гр. Горна Оряховица, ул. „П. Р. Славейков” № 13 А.
46. На 05.12.2013 г. с вх. № И-3086 от „ВАЛ - СТАР” ЕООД, гр. Трявна, за
игрална зала с адрес: гр. Търговище, бул. „Сюрен”, кв. 5, УПИ III.
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47. На 05.12.2013 г. с вх. № И-3087 от „ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ” ООД, гр.
Мъглиж, за игрална зала с адрес: гр. Елена, област Велико Търново, ул. „Възрожденска” № 24.
48. На 05.12.2013 г. с вх. № И-3088 от „ЕЛИТ 8” ЕООД, гр. Севлиево, за
игрална зала с адрес: гр. Велико Търново, ул. „Георги Бакалов” № 1.
49. На 05.12.2013 г. с вх. № И-3089 от „ЕЛИТ 8” ЕООД, гр. Севлиево, за
игрална зала с адрес: гр. Стражица, обл. Велико Търново, ул. „Михал Друмев” № 4.
50. На 05.12.2013 г. с вх. № И-3090 от „ЕЛИТ 8” ЕООД, гр. Севлиево, за
игрална зала с адрес: гр. Полски Тръмбеш, област Велико Търново, ул. „Търговска” № 36.
51. На 06.12.2013 г. с вх. № И-3120 от ЕТ „ГЕОРГИ ДЕМИРЕВ - КОНТИ”, гр.
Русе, за игрална зала с адрес: гр. Завет, област Разград, бул. „Васил Левски” № 2.
52. На 06.12.2013 г. с вх. № И-3121 от „ЧЕРРИ” ООД, гр. Русе, за игрална зала с
адрес: гр. Русе, ж.к. „Дружба 3”, ул. „Даме Груев”, жск. „Романтика - Б”.
53. На 06.12.2013 г. с вх. № И-3122 от ЕТ „ГЕОРГИ ДЕМИРЕВ - КОНТИ”, гр.
Русе, за игрална зала с адрес: гр. Тутракан, област Силистра, пл. „Христо Ботев” № 3.
54. На 09.12.2013 г. с вх. № И-3130 от „ИГНАТОВ-08” ООД, гр. Габрово, за
игрална зала с адрес: гр. Габрово, пл. „Марсел де Бископ” № 5.
55. На 09.12.2013 г. с вх. № И-3131 от „ЕКСПРЕС-ВАРНА” ЕООД, гр. Варна, за
игрална зала с адрес: гр. Провадия, площад „Централен”, кино „Н. Й. Вапцаров”.
56. На 09.12.2013 г. с вх. № И-3132 от „АМЮГЕЙМС–БЪЛГАРИЯ”, гр. Варна,
за игрална зала с адрес: гр. Варна, бул. „Васил Левски” № 33.
57. На 06.12.2013 г. с вх. № И-3123 от „КОНТИ” ЕООД, гр. Русе, за игрална
зала с адрес: гр. Нови пазар, област шумен, пл. „Раковски”, кв. 57, УПИ – 1.
58. На 06.12.2013 г. с вх. № И-3124 от ЕТ „ГЕОРГИ ДЕМИРЕВ - КОНТИ”, гр.
Русе, за игрална зала с адрес: гр. Тутракан, област Силистра, ул. „Трансмарийска” № 33.
59. На 06.12.2013 г. с вх. № И-3125 от ЕТ „ГЕОРГИ ДЕМИРЕВ - КОНТИ”, гр.
Русе, за игрална зала с адрес: гр. Исперих, област Разград, ул. „Христо Ясенов” № 2 А.
60. На 06.12.2013 г. с вх. № И-3126 от „ЧЕРРИ” ООД, гр. Русе, за игрална зала с
адрес: гр. Исперих, област Разград, ул. „Лудогорие” № 46.
61. На 09.12.2013 г. с вх. № И-3134 от „ФАВОРИТ” ЕООД, гр. Смолян, за
игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ул. „Брацигово” № 2.
62. На 09.12.2013 г. с вх. № И-3147 от „УИН БЕТ - 2” ООД, гр. София, за
игрална зала с адрес: гр. София, р-н „Възраждане”, бул. „Кн. Мария Луиза” № 35.
63. На 09.12.2013 г. с вх. № И-3148 от „КАЗИНО КИНГ“ ООД, гр. София, за
игрална зала с адрес: гр. Варна, район „Приморски“, ул. „Генерал Скобелев“ № 31.
64. На 09.12.2013 г. с вх. № И-3149 от „УИН БЕТ-3” ООД, гр. София, за игрална
зала с адрес: гр. Благоевград, бул. „Св. Св. Кирил и Методий” № 1 (ниско тяло на хотелски
комплекс „Ален Мак”, гр. Благоевград).
65. На 09.12.2013 г. с вх. № И-3150 от „УИН БЕТ-3” ООД, гр. София, за игрална
зала с адрес: гр. Бургас, ул. „Александровска” № 21, х-л „България”.
66. На 09.12.2013 г. с вх. № И-3151 от „УИН БЕТ” ООД, гр. София, за игрална
зала с адрес: гр. Бургас, ул. „Хан Крум” № 5, х-л „Бургас”.
67. На 09.12.2013 г. с вх. № И-3152 от „КАЗИНО ПЕРЛА-3” ООД, гр. София, за
игрална зала с адрес: гр. Русе, ул. „Борисова” № 58, вх. 3, ет. 1.
68. На 09.12.2013 г. с вх. № И-3153 от „КАЗИНО ПЕРЛА” ООД, гр. София, за
игрална зала с адрес: гр. Добрич, ул. „Независимост” № 2, х-л „Добруджа”.
69. На 09.12.2013 г. с вх. № И-3154 от „КАЗИНО ПЕРЛА” ООД, гр. София, за
игрална зала с адрес: гр. Русе, ул. „Борисова” № 44Б.
70. На 09.12.2013 г. с вх. № И-3155 от „ТОТАЛ ПАРТНЪРС” ЕООД, гр. София,
за игрална зала с адрес: гр. Смолян, бул. „България” № 51.
71. На 09.12.2013 г. с вх. № И-3156 от „КАЗИНО МИРАЖ” ООД, гр. София, за
игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Македония” № 2-4.
72. На 09.12.2013 г. с вх. № И-3157 от „АВРАМОВ - 97” ЕООД, гр. Горна
Оряховица, за игрална зала с адрес: гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 105.
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73. На 09.12.2013 г. с вх. № И-3158 от „М.М.Г.” ООД, гр. София, за игрална
зала с адрес: гр. Свищов, област Велико Търново, ул. „Патриарх Евтимий” № 66, ет. 1, УПИ
ХL в кв. 105.
74. На 09.12.2013 г. с вх. № И-3159 от „М.М.Г.” ООД, гр. София, за игрална
зала с адрес: гр. Варна, ул. „Цар Симеон I” № 33.
75. На 09.12.2013 г. с вх. № И-3160 от „НАЦИОНАЛ ГРУП” ООД, гр. София, за
игрална зала с адрес: гр. Враца, пл. „Христо Ботев”.
76. На 09.12.2013 г. с вх. № И-3161 от „НАЦИОНАЛ ГРУП” ООД, гр. София, за
игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ул. „Иван Вазов” № 98.
77. На 09.12.2013 г. с вх. № И-3162 от „НАЦИОНАЛ ГРУП” ООД, гр. София, за
игрална зала с адрес: гр. Стара Загора, бул. „Руски” № 20 А.
78. На 10.12.2013 г. с вх. № И-3187 от „МЕГА ШАНС ГРУП - гр. Завет” ЕООД,
гр. Завет, за игрална зала с адрес: гр. Завет, област Разград, ул. „Освобождение” № 101.
79. На 10.12.2013 г. с вх. № И-3188 от ЕТ „ДОСИКО - ДИМИТЪР ИВАНОВ”,
гр. Варна, за игрална зала с адрес: гр. Долни Чифлик, област Варна, ул. „Батак” № 5.
80. На 10.12.2013 г. с вх. № И-3189 от ЕТ „ДОСИКО - ДИМИТЪР ИВАНОВ”,
гр. Варна, за игрална зала с адрес: гр. Варна, ул. „Никола Михайловски” № 22.
81. На 10.12.2013 г. с вх. № И-3190 от ЕТ „ДОСИКО - ДИМИТЪР ИВАНОВ”,
гр. Варна, за игрална зала с адрес: гр. Варна, ул. „Брегалница” № 32.
82. На 10.12.2013 г. с вх. № И-3191 от ЕТ „ДОСИКО - ДИМИТЪР ИВАНОВ”,
гр. Варна, за игрална зала с адрес: гр. Варна, ул. „Тодор Влайков” № 2, вх. Б, ет. 1.
83. На 10.12.2013 г. с вх. № И-3192 от ЕТ „ДОСИКО - ДИМИТЪР ИВАНОВ”,
гр. Варна, за игрална зала с адрес: гр. Исперих, област Разград, ул. „Лудогорие” № 17.
84. На 10.12.2013 г. с вх. № И-3193 от ЕТ „ДОСИКО - ДИМИТЪР ИВАНОВ”,
гр. Варна, за игрална зала с адрес: гр. Аксаково, област Варна, ул. „Георги Петлешев” № 33.
85. На 10.12.2013 г. с вх. № И-3194 от ЕТ „ДОСИКО - ДИМИТЪР ИВАНОВ”,
гр. Варна, за игрална зала с адрес: гр. Варна, ул. „Осми приморски полк” № 97.
86. На 10.12.2013 г. с вх. № И-3196 от „В ИСИЕ И” ЕООД, гр. София, за
игрална зала с адрес: гр. Видин, ул. „Градинска” № 11.
87. На 10.12.2013 г. с вх. № И-3197 от „Е.Г.-София ВМ” ЕООД, гр. София, за
игрална зала с адрес: гр. София, Бул. „Академик Иван Евстатиев Гешов” № 50.
88. На 10.12.2013 г. с вх. № И-3198 от Е.Г.-КЪРДЖАЛИ” ООД, гр. Кърджали,
за игрална зала с адрес: гр. Кърджали, ул. „Стефан Караджа” № 12.
89. На 10.12.2013 г. с вх. № И-3199 от Е.Г.-КЪРДЖАЛИ” ООД, гр. Кърджали,
за игрална зала с адрес: гр. Кърджали, бул. „България” № 31.
90. На 10.12.2013 г. с вх. № И-3200 от „ГЕЙМС МЕНИДЖМЪНТ” ЕООД, гр.
София, за игрална зала с адрес: гр. Балчик, обл. Добрич, ул. „Дунав” № 2Б.
91. На 10.12.2013 г. с вх. № И-3201 от „СЛОТ ГЕЙМС” ООД, гр. София, за
игрална зала с адрес: гр. Русе, ул. „Александровска” № 73.
92. На 10.12.2013 г. с вх. № И-3203 от ЕТ „ПЕТЪР РАШКОВ”, гр. София, за
игрална зала с адрес: гр. Сандански, област Благоевград, ул. „Македония” № 43.
93. На 10.12.2013 г. с вх. № И-3204 от ЕТ „ПЕТЪР РАШКОВ”, гр. София, за
игрална зала с адрес: гр. София, район „Младост”, ж.к. „Младост 1”, бл. 1.
94. На 10.12.2013 г. с вх. № И-3205 от ЕТ „ПЕТЪР РАШКОВ”, гр. София, за
игрална зала с адрес: гр. Гоце Делчев, област Благоевград, ул. „Тодор Александров” № 38.
95. На 10.12.2013 г. с вх. № И-3206 от ЕТ „ПЕТЪР РАШКОВ”, гр. София, за
игрална зала с адрес: гр. Смолян, бул. „България” № 3А, х-л „Кипарис Алфа”.
96. На 10.12.2013 г. с вх. № И-3207 от ЕТ „ПЕТЪР РАШКОВ”, гр. София, за
игрална зала с адрес: гр. Ракитово, община Ракитово, област Пазарджик, ул. „Грамадка” № 1.
97. На 10.12.2013 г. с вх. № И-3208 от „БЛИЦ ТРЕЙД КЪМПАНИ” ООД, гр.
София, за игрална зала с адрес: гр. Разлог, област Благоевград, ул. „Бяла река” № 12.
98. На 10.12.2013 г. с вх. № И-3209 от ЕТ „ГЕОРГИ БУКОРЕЩЛИЕВ”, гр.
Пловдив, за игрална зала с адрес: гр. Пловдив, р-н „Централен”, ул. „Гладстон” № 7-9.
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99. На 10.12.2013 г. с вх. № И-3210 от „ЕМ – ДЖИ ГЕЙМС” ООД, гр.
Пловдив, за игрална зала с адрес: гр. Харманли, област Хасково, бул. „България” № 6.
100. На 10.12.2013 г. с вх. № И-3211 от ЕТ „ВАЛЕНТИН ДУМЧЕВ”, гр.
Пловдив, за игрална зала с адрес: гр. Асеновград, област Пловдив, пл. „Акад. Николай
Хайтов” № 3 - търговски център „Асеновец”.
101. На 10.12.2013 г. с вх. № И-3212 от ЕТ „ВАЛЕНТИН ДУМЧЕВ”, гр.
Пловдив, за игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ул. „Димитър Талев”, ПИ 2202 в УПИ І –
автогара, кв. 4 по плана на кв. Христо Ботев – север.
102.На 06.12.2013 г. с вх. № И-3111 от „ЦЕЗАР” ООД, гр. Плевен, за игрална
зала с адрес: гр. Габрово, пл. „Първи май 1876 “№ 3;
103. На 10.12.2013 г. с вх. № И- 3167 от „КАЗИНО ГЕЙМ МОНТЕСИТО“ ООД,
гр. Бургас, за игрална зала с адрес: с. Царево, обл. Бургас, ул. „Тракия“ № 3;
104. На 10.12.2013 г. с вх. № 3168 от „БЛИЦ ТРЕЙД КЪМПАНИ“ ООД, гр.
София, за игрална зала с адрес: гр. Девин, област Смолян, хотел „Девин“;
105. На 10.12.2013 г. с вх. № 3169 от „БЛИЦ ТРЕЙД КЪМПАНИ“ ООД, гр.
София, за игрална зала с адрес: к.к. Пампорово, област Смолян, хотел „Мургавец“;
106. На 10.12.2013 г. с вх. № 3170 от „БЛИЦ ТРЕЙД КЪМПАНИ“ ООД, гр.
София, за игрална зала с адрес: гр. Банско, област Благоевград, Хотелски комплекс
„Стражите“;
107. На 10.12.2013 г.с вх. № 3171 ЕТ „ТОМИ- Н – ТОМА ГЪНЕВ“, гр. Бургас,
за игрална зала с адрес: гр. Бургас, ж.к.“Славейков“ пред бл. 64;
108. На 11.12.2013 г. с вх. № 3225 „АТЛАС-ЕС КЕЙ", гр. Пловдив, за игрална
зала с адрес: гр. Стамболийски, област Пловдив, ул. „Иван Вазов“ № 8 А;.
109. На 11.12.2013 г. с вх. № 3226 „СИМПЛИ ПЪРФЕКТ“ ООД, гр.София, за
игрална зала с адрес: гр. Златица, област София, ул.“Владислав Варненчик“ № 17;
110. На 11.12.2013 г. с вх. № 3223 „СИМПЛИ ПЪРФЕКТ“ ООД ,гр.София, за
игрална зала с адрес: гр. Стара Загора, кв. „Казански“ бл. 23 – ЮГ;
111. На 11.12.2013 г. с вх. № 3222 „СИМПЛИ ПЪРФЕКТ“ ООД, гр.София, за
игрална зала с адрес: гр. Средец, област Бургас, пл. „България“ № 4;
112. На 11.12.2013 г. с вх. № 3220 „СИМПЛИ ПЪРФЕКТ“ ООД ,гр.София, за
игрална зала с адрес: гр. Правец, област София, ул. „Елаша“ № 6;
113. На 11.12.2013 г. с вх. № 3221 „ПЛАНЕТ ТУР“ ЕООД, гр. София, за игрална
зала с адрес: гр. Пловдив, ж.к. „Тракия“ пред бл. 176 А;
114. На 11.12.2013 г. с вх. № 3219 „БЕЛАДЖИО ГЕЙМИНГ“ ООД, гр. София,
за игрална зала с адрес : гр. Свиленград, област Хасково, ул. „Христо Шишманов“ № 53;
115. На 11.12.2013 г. с вх. № 3218 ЕТ „ДЖОЙ – ПАВЛИН ПЕНЧЕВ“, гр. Ловеч,
за игрална зала с адрес: гр. Ловеч, ул.“Цачо Шишков“ №41-43;
116. На 11.12.2013 г. с вх. № 3217 ЕТ „ДЖОЙ – ПАВЛИН ПЕНЧЕВ“, гр. Ловеч,
за игрална зала с адрес: гр. Ловеч, ул. „Търговска“ № 72;
117. На 11.12.2013 г. с вх. № 3216 „БТД“ ООД , гр. Бургас, за игрална зала с
адрес : гр. Айтос, област Бургас, ул. „Станционна“ № 35;
118. На 11.12.2013 г. с вх. № 3215 „БТД“ ООД , гр. Бургас, за игрална зала с
адрес : гр. Бургас, к-с „Меден рудник“, бл. 600, партер.
119. На 27.11.2013 г. с вх. № И-2953 от „КОЛОРАДО” ЕООД, гр. Раковски, за
игрална зала с адрес: гр. Хисаря, област Пловдив, бул. „Генерал Гурко” № 13.
120. На 27.11.2013 г. с вх. № И-2954 от „КОЛОРАДО” ЕООД, гр. Раковски, за
игрална зала с адрес: гр. Раковски, област Пловдив, ул. „Москва” № 5.
121. На 27.11.2013 г. с вх. № И-2955 от „ВИЛОКС ГРУП” ЕООД, гр. София, за
игрална зала с адрес: гр. Варна, хотелски комплекс „Мелиа Хотел Гранд Ермитаж”, находящ
се в УПИ-І-167, кв. 26 по плана на к.к. „Златни пясъци”.
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.
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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 изложеното 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 писмените искания и да вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените Задължителни технически изисквания за
системите за контрол върху хазартните игри и игралното оборудване на:
1. СД „ЕЛДОРАДО-НПР-ИМПОРТ-ЕКСПОРТ-СИЕ” със седалище и адрес на
управление: гр. Панагюрище, област Пазарджик, ул. „30-ти Април” № 52, ЕИК: 112050243,
представлявано от Димитър Николаев Митев – управител, за игрална зала с адрес: гр.
Панагюрище, област Пазарджик, ул. „Георги Бенковски”, УПИ ХІІ, в кв. 207.
2. СД „ЕЛДОРАДО-НПР-ИМПОРТ-ЕКСПОРТ-СИЕ” със седалище и адрес на
управление: гр. Панагюрище, област Пазарджик, ул. „30-ти Април” № 52, ЕИК: 112050243,
представлявано от Димитър Николаев Митев – управител, за игрална зала с адрес: гр.
Велинград, област Пазарджик, ул. „Александър Стамболийски” № 12 – бивши „Централни
хали”.
3. „БИ ЕНД ВИ ЕНТЪРТЕЙМЪНД” ЕООД със седалище и адрес на управление:
гр. Кърджали, ул. „Стефан Караджа”, бл. 24, ап. 4, ет. 4, ЕИК: 108691396, представлявано от
Валери Младенов Чаушев - управител, за игрална зала с адрес: гр. Кърджали, бул. „България”
№ 61, бл. 5.
4. „НЮ ГЕИМ АМЮЗМЪНТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр.
Гълъбово, област Стара Загора, ул. „Стефан Стамболов” № 3А, ЕИК: 123734424,
представлявано заедно и поотделно от Цветан Драгнев Павлов и Валентина Николаева
Колева - управители, за игрална зала с адрес: гр. Гълъбово, област Стара Загора, ул. „Стефан
Стамболов” № 3А.
5. „НЮ ГЕИМ АМЮЗМЪНТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр.
Гълъбово, област Стара Загора, ул. „Стефан Стамболов” № 3А, ЕИК: 123734424,
представлявано заедно и поотделно от Цветан Драгнев Павлов и Валентина Николаева
Колева - управители, за игрална зала с адрес: гр. Раднево, област Стара Загора, ул. „Георги
Димитров” №15 Г.
6. „ГРАНД КАЗИНО” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н
„Лозенец”, ул. „Кричим” № 63, ЕИК: 175245527, представлявано от Галин Тотьов Василев –
управител, за игрална зала с адрес: гр. Плевен, пл. „Свобода” № 6.
7. „ГРАНД КАЗИНО 3” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, рн „Лозенец”, ул. „Кричим” № 63, ЕИК: 175256598, представлявано заедно и поотделно от
Галин Тотьов Василев и Георги Николов Филчев - управители, за игрална зала с адрес: гр.
Петрич, област Благоевград, ул. „Цар Борис ІІІ” № 44.
8. „ГРАНД КАЗИНО 1” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София,
район „Лозенец”, ул. „Кричим” № 63, ЕИК: 175258559, представлявано от Галин Тотьов
Василев - управител, за игрална зала с адрес: гр. София, ж.к. „Красно село”, бл. 208 Б.
9. ЕТ „ДИКРА – ТОШКА МАРИНОВА” със седалище и адрес на управление: гр.
Бургас, ж.к. „Славейков”, бл. 71, вх. В, ет. 5, ап. 13, ЕИК: 102106170, представлявано от
Тошка Ганчева Маринова /физическо лице – търговец/, за игрална зала с адрес: гр. Бургас, жк.
„Лазур“, ул. „Абоба” № 8.
10. „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 игрална зала с адрес: гр. Несебър, област Бургас, ул.
„Струма” № 23.
11. „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 игрална зала с адрес: гр. Свиленград, област Хасково, пл.
„Свилена”, х-л „Свилена”.
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12. „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 игрална зала с адрес: гр. Поморие, област Бургас,
ул. „Ген. Скобелев” № 8.
13. „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 игрална зала с адрес: к.к. „Слънчев бряг”, област Бургас,
община Несебър, сити център „Корал”.
14. „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 игрална зала с адрес: гр. Велико Търново, ул. „Хаджи Димитър” № 2.
15. ЕТ „КОСТА АЛЕКСИЕВ НИКОЛОВ - КАН” със седалище и адрес на
управление: гр. Нова Загора, област Сливен, ул. „Цар Освободител” № 27, ЕИК: 119034487,
представляван от Коста Алексиев Николов /физическо лице – търговец/, за игрална зала с
адрес: к.к. „Слънчев бряг”, община Несебър, област Бургас, УПИ ІV, кв. 27.
16. ЕТ „КОСТА АЛЕКСИЕВ НИКОЛОВ - КАН” със седалище и адрес на
управление: гр. Нова Загора, област Сливен, ул. „Цар Освободител” № 27, ЕИК: 119034487,
представляван от Коста Алексиев Николов /физическо лице – търговец/, за игрална зала с
адрес: гр. Бургас, кв. „Сарафово”, УПИ VІІІ в кв. 51.
17. ЕТ „КОСТА АЛЕКСИЕВ НИКОЛОВ - КАН” със седалище и адрес на
управление: гр. Нова Загора, област Сливен, ул. „Цар Освободител” № 27, ЕИК: 119034487,
представляван от Коста Алексиев Николов /физическо лице – търговец/, за игрална зала с
адрес: гр. Несебър, област Бургас, ул. „Еделвайс” № 8 А, кв. 87 A.
18. ЕТ „КОСТА АЛЕКСИЕВ НИКОЛОВ - КАН” със седалище и адрес на
управление: гр. Нова Загора, област Сливен, ул. „Цар Освободител” № 27, ЕИК: 119034487,
представляван от Коста Алексиев Николов /физическо лице – търговец/, за игрална зала с
адрес: гр. Несебър, кв. „Чайка” № 49 Б.
19. „ГРАНД КАЗИНО - 1” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София,
район „Лозенец”, ул. „Кричим” № 63, ЕИК: 175258559, представлявано от Галин Тотьов
Василев - управител, за игрална зала с адрес: гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики” №
100, хотел „ВЕРЕЯ”.
20. „ГРАНД КАЗИНО - 2” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София,
район „Лозенец”, ул. „Кричим” № 63, ЕИК: 175256623, представлявано от Тодор Найденов
Шопов - управител и Галин Тотьов Василев - управител, заедно и поотделно, за игрална зала
с адрес: гр. Пазарджик, бул. „България” № 1.
21. „ГРАНД КАЗИНО - 1” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София,
район „Лозенец”, ул. „Кричим” № 63, ЕИК: 175258559, представлявано от Галин Тотьов
Василев - управител, за игрална зала с адрес: гр. София, ул. „Днепър” № 1.
22. „ГРАНД КАЗИНО - 1” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София,
район „Лозенец”, ул. „Кричим” № 63, ЕИК: 175258559, представлявано от Галин Тотьов
Василев - управител, за игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Андрей Сахаров” № 74А.
23. ЕТ „ДЕНИ - ДЕНКА ВЕЛЕВА - СТЕЛА ВЕЛЕВА” със седалище и адрес на
управление: гр. Стара Загора, ул. „Георги Бенев” № 17, ЕИК: 201132099, представляван от
Стела Стоянова Велева /физическо лице – търговец/, за игрална зала с адрес: гр. Малко
Търново, област Бургас, ул. „Александър Стамболийски” № 5A.
24. ЕТ „ДЕНИ - ДЕНКА ВЕЛЕВА - СТЕЛА ВЕЛЕВА” със седалище и адрес на
управление: гр. Стара Загора, ул. „Георги Бенев” № 17, ЕИК: 201132099, представляван от
Стела Стоянова Велева /физическо лице – търговец/, за игрална зала с адрес: гр. Стара Загора,
ул. „Стефан Стамболов” № 42.
25. „СКАРАБЕЙ 4” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул.
„Александър Велики” № 70, ет.-1, обект 11, ЕИК: 200771418, представлявано от Диана
Стоянова Велева –Иванова –управител и Станислав Иванов Иванов – управител, заедно и
поотделно, за игрална зала с адрес: гр. Бургас, ул. „Александър Велики” № 70, ет. -1, обект
11.
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26. „СИТ - 33” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н
„Сердика”, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 98, ЕИК: 131236188, представлявано от Лилия
Миткова Петрова – управител, за игрална зала с адрес: гр. София, р-н „Сердика”, бул. „Кн.
Мария Луиза” № 98.
27. „НОВА АЛМ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район
„Приморски”, к.к. „Златни пясъци”, К. „Иглика-2”, вх. В, ет. 5, ап. 315, ЕИК: 201925940,
представлявано от Асен Людмилов Македонски - управител, за игрална зала с адрес: гр.
Добрич, ул. „Независимост” № 1, кино „Родина”, ет. 2.
28. „ИЗПАУ – Х” ЕООД, гр. Любимец, със седалище и адрес на управление: гр.
Любимец, обл. Хасково, ул. „Църковна” № 22, ЕИК 201036765, представлявано от Христо
Димитров Чорлов – управител, за игрална зала с адрес: гр. Любимец, обл. Хасково, ул.
„Желязко Терпешев” № 1, УПИ ХХII-1121 в кв. 72.
29. „ИЗПАУ - 2008” ЕООД, гр. Любимец, със седалище и адрес на управление:
гр. Любимец, обл. Хасково, ул. „Църковна” № 22, ЕИК 200123364, представлявано от Христо
Димитров Чорлов – управител, за игрална зала с адрес: с. Йерусалимово, общ. Любимец, обл.
Хасково, ПИ № 000473, местност „Кереч дере“, край АМ „Марица“ – 88+970 ляво.
30. „МЕГА ШАНС ГРУП-ИСПЕРИХ” ООД, гр. Исперих, със седалище и адрес
на управление: гр. Исперих, обл. Разград, ул. „Хан Аспарух” № 4, вх. Б, ап. 18, ЕИК:
200134535, представлявано от Васил Любенов Василев – управител, Дамян Василев Милев –
управител, и Ивайло Цанков Методиев – управител, заедно и поотделно, за игрална зала с
адрес: гр. Исперих, ул. „Васил Левски” № 109.
31. „МЕГАШАНС ГРУП” ООД, гр. Варна, със седалище и адрес на управление:
гр. Варна, р-н „Одесос”, ул. „Лерин” № 29, ЕИК: 103960939, представлявано от Стоян
Йорданов Стоянов - управител и Васил Любенов Василев - управител, заедно и поотделно, за
игрална зала с адрес: с. Лесово, общ. Елхово, обл. Ямбол, ГКПП – Лесово, Контактна зона №
1.
32. „АМЮГЕЙМС-БЪЛГАРИЯ” ООД, гр. Варна, със седалище и адрес на
управление: гр. Варна, р-н „Одесос”, ул. „Хан Аспарух” № 2, ЕИК: 102037817,
представлявано от Виолета Атанасова Асенова – управител и Даниел Христов Димитров управител, заедно и поотделно, за игрална зала с адрес: гр. Търговище, ул. „Славейков“ № 4.
33. „ФИНАНС КОНСУЛТ - 2005” ЕООД, гр. Попово, със седалище и адрес на
управление: гр. Попово, обл. Търговище, ул. „Земеделска” № 51А, ет. 3, ап. 15, ЕИК:
200252882, представлявано от Димитър Стоянов Станоев – управител, за игрална зала с
адрес: гр. Попово, обл. Търговище, ул. „Райко Даскалов“ № 14В, III-ти етаж, ПИ № 2161 в кв.
105.
34. „ФАВОРИТ” ЕООД, гр. Смолян, 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 игрална зала с
адрес: гр. Чирпан, ул. „Георги Димитров“ № 55.
35. „БРИЗ-М” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н
„Искър”, ж.к. „Дружба 2”, до бл. 218, обект „Бриз”, ЕИК: 131386348, представлявано от
Евтим Христов Велев – управител, за игрална зала с адрес: гр. Свети Влас, общ. Несебър, обл.
Бургас, ул. „Русалка” № 4.
36. „БРИЗ-М” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н
„Искър”, ж.к. „Дружба 2”, до бл. 218, обект „Бриз”, ЕИК: 131386348, представлявано от
Евтим Христов Велев – управител, за игрална зала с адрес: гр. София, р-н „Студентски”, ул.
„Проф. д-р Иван Странски”, до бл. 58.
37. „СТАР ГЕЙМС” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Варна, р-н
„Одесос”, бул. „Съборни” № 36, ЕИК: 148043709, представлявано от Никола Стоянов
Николов – управител и Виктор Тодоров Владов - управител, за игрална зала с адрес: гр.
Варна, р-н „Одесос”, бул. „Съборни” № 36.
38. ЕТ „МОРАМЕКС – ТОМА МАРЧЕВ” със седалище и адрес на управление:
гр. Пловдив, р-н „Южен”, ул. „Кронщад” № 28А, ЕИК: 115069697, представляван от Тома
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Георгиев Марчев /физическо лице – търговец/, за игрална зала с адрес: гр. Куклен, обл.
Пловдив, ул. „Славянска” № 22.
39. 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.
40. 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.
41. „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. София,
район „Подуяне”, бул. „Ботевградско шосе” до бл. 2.
42. „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.
43. „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. Варна,
район „Одесос”, ул. „Хан Аспарух” № 2.
44. „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.
45. „ВЕНОН-96” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Горна
Оряховица, ул. „П. Р. Славейков” № 13, вх. А, ЕИК: 104018324, представлявано от Венцислав
Иванов Стоев - управител, за игрална зала с адрес: гр. Горна Оряховица, ул. „П. Р.
Славейков” № 13 А.
46. „ВАЛ - СТАР” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Трявна, ул.
„Ангел Кънчев” № 132, вх. Е, ет. 3, ап. 3, ЕИК: 107565697, представлявано от Валери Петров
Илиев - управител, за игрална зала с адрес: гр. Търговище, бул. „Сюрен”, кв. 5, УПИ III.
47. „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 игрална зала с адрес: гр. Елена, област Велико Търново,
ул. „Възрожденска” № 2-4.
48. „ЕЛИТ 8” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Севлиево, област
Габрово, ул. ”Стоян Бъчваров” № 8, ЕИК: 200244138, представлявано от Цветан Ботев
Макавеев – управител, за игрална зала с адрес: гр. Велико Търново, ул. „Георги Бакалов” № 1.
49. „ЕЛИТ 8” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Севлиево, област
Габрово, ул. ”Стоян Бъчваров” № 8, ЕИК: 200244138, представлявано от Цветан Ботев
Макавеев – управител, за игрална зала с адрес: гр. Стражица, обл. Велико Търново, ул.
„Михал Друмев” № 4.
50. „ЕЛИТ 8” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Севлиево, област
Габрово, ул. ”Стоян Бъчваров” № 8, ЕИК: 200244138, представлявано от Цветан Ботев
Макавеев – управител, за игрална зала с адрес: гр. Полски Тръмбеш, област Велико Търново,
ул. „Търговска” № 36.
51. ЕТ „ГЕОРГИ ДЕМИРЕВ - КОНТИ”, със седалище и адрес на управление: гр.
Русе, ул. „Муткурова № 2, ЕИК: 827138492, представляван от Георги Минков Демирев
/физическо лице – търговец/, за игрална зала с адрес: гр. Завет, област Разград, бул. „Васил
Левски” № 2.
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52. „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 игрална зала с адрес: гр. Русе,
ж.к. „Дружба 3”, ул. „Даме Груев”, ЖСК „Романтика - Б”.
53. ЕТ „ГЕОРГИ ДЕМИРЕВ - КОНТИ”, със седалище и адрес на управление: гр.
Русе, ул. „Муткурова № 2, ЕИК: 827138492, представляван от Георги Минков Демирев
/физическо лице – търговец/, за игрална зала с адрес: гр. Тутракан, област Силистра, пл.
„Христо Ботев” № 3.
54. „ИГНАТОВ-08” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Габрово, бул.
„Априлов” № 70, вх. А, ет. 2, ап. 4, ЕИК: 200077041, представлявано от Росица Йорданова
Билбилева и Мариян Досев Досев – управители, заедно и поотделно, за игрална зала с адрес:
гр. Габрово, пл. „Марсел де Бископ” № 5.
55. „ЕКСПРЕС-ВАРНА” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Варна,
р-н „Приморски”, ул. „Жеравна” № 7, ЕИК: 813070782, представлявано от Тихомир
Костадинов Димитров – управител, за игрална зала с адрес: гр. Провадия, площад
„Централен”, кино „Н. Й. Вапцаров”.
56. „АМЮГЕЙМС–БЪЛГАРИЯ” ООД със седалище и адрес на управление: гр.
Варна, р-н „Одесос”, ул. „Хан Аспарух” № 2, ЕИК: 102037817, представлявано от Виолета
Атанасова Асенова – управител и Даниел Христов Димитров - управител, заедно и
поотделно, за игрална зала с адрес: гр. Варна, бул. „Васил Левски” № 33.
57. „КОНТИ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Русе, ул.
„Муткурова” №2, ЕИК: 117600417, представлявано от Георги Минков Демирев - управител,
за игрална зала с адрес: гр. Нови пазар, област шумен, пл. „Раковски”, кв. 57, УПИ – 1.
58. ЕТ „ГЕОРГИ ДЕМИРЕВ - КОНТИ”, със седалище и адрес на управление: гр.
Русе, ул. „Муткурова № 2, ЕИК: 827138492, представляван от Георги Минков Демирев
/физическо лице – търговец/, за игрална зала с адрес: гр. Тутракан, област Силистра, ул.
„Трансмарийска” № 33.
59. ЕТ „ГЕОРГИ ДЕМИРЕВ - КОНТИ”, със седалище и адрес на управление: гр.
Русе, ул. „Муткурова № 2, ЕИК: 827138492, представляван от Георги Минков Демирев
/физическо лице – търговец/, за игрална зала с адрес: гр. Исперих, област Разград, ул.
„Христо Ясенов” № 2 А.
60. „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 игрална зала с адрес: гр. Исперих,
област Разград, ул. „Лудогорие” № 46.
61. „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 игрална зала с адрес: гр. Пловдив,
ул. „Брацигово” № 2.
62. „УИН БЕТ - 2” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н
„Младост”, ул. „Михаил Тенев” № 6, ет. 2, ЕИК: 201547309, представлявано от Данаил
Христов Илиев – управител, за игрална зала с адрес: гр. София, р-н „Възраждане”, бул. „Кн.
Мария Луиза” № 35.
63. „КАЗИНО КИНГ“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София,
район „Младост“, ул. „Михаил Тенев“ № 6, ет.2, ЕИК: 175365398, представлявано заедно и
поотделно от Пепа Димитрова Момчилова – Колева и Данаил Христов Илиев – управители,
за игрална зала с адрес: гр. Варна, район „Приморски“, ул. „Генерал Скобелев“ № 31.
64. „УИН БЕТ-3” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Младост”, ул. „Михаил Тенев” № 6, ет. 2, ЕИК: 201695756, представлявано от Данаил
Христов Илиев – управител, за игрална зала с адрес: гр. Благоевград, бул. „Св. Св. Кирил и
Методий” № 1 (ниско тяло на хотелски комплекс „Ален Мак”, гр. Благоевград).
65. „УИН БЕТ-3” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Младост”, ул. „Михаил Тенев” № 6, ет. 2, ЕИК: 201695756, представлявано от Данаил
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Христов Илиев – управител, за игрална зала с адрес: гр. Бургас, ул. „Александровска” №
21, х-л „България”.
66. „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”.
67. „КАЗИНО ПЕРЛА - 3” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София,
р-н „Младост”, ул. „Михаил Тенев” № 6, ет. 2, ЕИК: 201818251, представлявано от Данаил
Христов Илиев – управител, за игрална зала с адрес: гр. Русе, ул. „Борисова” № 58, вх. 3, ет.
1.
68. „КАЗИНО ПЕРЛА” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София,
район „Младост”, ул. „Михаил Тенев” № 6, ет. 2, ЕИК: 175382586, представлявано заедно и
поотделно от Данаил Христов Илиев и Борислав Душков Михайлов - управители, за игрална
зала с адрес: гр. Добрич, ул. „Независимост” № 2, х-л „Добруджа”.
69. „КАЗИНО ПЕРЛА” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София,
район „Младост”, ул. „Михаил Тенев” № 6, ет. 2, ЕИК: 175382586, представлявано заедно и
поотделно от Данаил Христов Илиев и Борислав Душков Михайлов - управители, за игрална
зала с адрес: гр. Русе, ул. „Борисова” № 44Б.
70. „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 игрална зала с адрес: гр. Смолян, бул. „България” № 51.
71. 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. София, бул. „Македония” № 2-4.
72. „АВРАМОВ - 97” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Горна
Оряховица, ул. „Васил Левски” № 8, ЕИК: 104053624, представлявано от Димо Тодоров
Аврамов - управител, за игрална зала с адрес: гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” №
105.
73. „М.М.Г.” ООД, гр. София, 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. Свищов, област Велико Търново,
ул. „Патриарх Евтимий“ № 66, ет. 1, УПИ ХL в кв. 105.
74. „М.М.Г.” ООД, гр. София, 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.
75. „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. Враца, пл. „Христо Ботев”.
76. „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.
77. „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. Стара Загора, бул. „Руски” № 20 А.
78. „МЕГА ШАНС ГРУП - гр. ЗАВЕТ” ЕООД със седалище и адрес на
управление: гр. Завет, област Разград, ул. „Освобождение” № 67, ЕИК: 200614477,
представлявано от Наско Стоянов Климов – управител, за игрална зала с адрес: гр. Завет,
област Разград, ул. „Освобождение” № 101.
79. ЕТ „ДОСИКО - ДИМИТЪР ИВАНОВ” със седалище и адрес на управление:
гр. Варна, район „Одесос”, ул. „Струма” № 6, ет. 1, ап. 4, ЕИК: 103009938, представляван
Димитър Славчев Иванов /физическо лице-търговец/, за игрална зала с адрес: гр. Долни
Чифлик, област Варна, ул. „Батак” № 5.
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80. ЕТ „ДОСИКО - ДИМИТЪР ИВАНОВ” със седалище и адрес на
управление: гр. Варна, район „Одесос”, ул. „Струма” № 6, ет. 1, ап. 4, ЕИК: 103009938,
представляван Димитър Славчев Иванов /физическо лице-търговец/, за игрална зала с адрес:
гр. Варна, ул. „Никола Михайловски” № 22.
81. ЕТ „ДОСИКО - ДИМИТЪР ИВАНОВ” със седалище и адрес на управление:
гр. Варна, район „Одесос”, ул. „Струма” № 6, ет. 1, ап. 4, ЕИК: 103009938, представляван
Димитър Славчев Иванов /физическо лице-търговец/, за игрална зала с адрес: гр. Варна, ул.
„Брегалница” № 32.
82. ЕТ „ДОСИКО - ДИМИТЪР ИВАНОВ” със седалище и адрес на управление:
гр. Варна, район „Одесос”, ул. „Струма” № 6, ет. 1, ап. 4, ЕИК: 103009938, представляван
Димитър Славчев Иванов /физическо лице-търговец/, за игрална зала с адрес: гр. Варна, ул.
„Тодор Влайков” № 2, вх. Б, ет. 1.
83. ЕТ „ДОСИКО - ДИМИТЪР ИВАНОВ” със седалище и адрес на управление:
гр. Варна, район „Одесос”, ул. „Струма” № 6, ет. 1, ап. 4, ЕИК: 103009938, представляван
Димитър Славчев Иванов /физическо лице-търговец/, за игрална зала с адрес: гр. Исперих,
област Разград, ул. „Лудогорие” № 17.
84. ЕТ „ДОСИКО - ДИМИТЪР ИВАНОВ” със седалище и адрес на управление:
гр. Варна, район „Одесос”, ул. „Струма” № 6, ет. 1, ап. 4, ЕИК: 103009938, представляван
Димитър Славчев Иванов /физическо лице-търговец/, за игрална зала с адрес: гр. Аксаково,
област Варна, ул. „Георги Петлешев” № 33.
85. ЕТ „ДОСИКО - ДИМИТЪР ИВАНОВ” със седалище и адрес на управление:
гр. Варна, район „Одесос”, ул. „Струма” № 6, ет. 1, ап. 4, ЕИК: 103009938, представляван
Димитър Славчев Иванов /физическо лице-търговец/, за игрална зала с адрес: гр. Варна, ул.
„Осми приморски полк” № 97.
86. „В ИСИЕ И” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Оборище”, ул. „Васил Априлов” № 14, ЕИК: 130843609, представлявано от Благослав
Пламенов Благоев - управител, за игрална зала с адрес: гр. Видин, ул. “Градинска” № 11.
87. „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.
88. „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 и Иван Димитров Стефанов – управители, заедно и поотделно, за игрална
зала с адрес: гр. Кърджали, ул. „Стефан Караджа” № 12.
89. „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 и Иван Димитров Стефанов – управители, заедно и поотделно, за игрална
зала с адрес: гр. Кърджали, бул. „България” № 31.
90. „ГЕЙМС МЕНИДЖМЪНТ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр.
София, район „Витоша”, ул. „Тодор Каблешков” № 53, вх. В, ет. 1, ап. 106, ЕИК: 202005806,
представлявано от Владимир Тодоров Мишев - управител, за игрална зала с адрес: гр. Балчик,
обл. Добрич, ул. „Дунав” № 2Б.
91. „СЛОТ ГЕЙМС” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Триадица”, ул. „Алабин” № 34, ЕИК: 175211382, представлявано заедно от Благослав
Пламенов Благоев и Явор Борисов Милков - управители, за игрална зала с адрес: гр. Русе, ул.
„Александровска” № 73.
92. 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 игрална зала с адрес: гр. Сандански,
област Благоевград, ул. „Македония” № 43.
93. 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
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Валентинов Рашков /физическо лице – търговец/, за игрална зала с адрес: гр. София,
район „Младост”, ж.к. „Младост 1”, бл. 1.
94. 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 игрална зала с адрес: гр. Гоце Делчев,
област Благоевград, ул. „Тодор Александров” № 38.
95. 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 игрална зала с адрес: гр. Смолян, бул.
„България” № 3А, х-л „Кипарис Алфа”.
96. 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 игрална зала с адрес: гр. Ракитово,
община Ракитово, област Пазарджик, ул. „Грамадка” № 1.
97. „БЛИЦ ТРЕЙД КЪМПАНИ” ООД със седалище и адрес на управление: гр.
София, район „Средец”, ул. „Христо Белчев” № 19, ет. 1, ЕИК: 040506322, представлявано от
Георги Христов Хаджийски - управител, Рашо Колев Рашков – управител, и Борислав
Душков Михайлов - управител, заедно и поотделно, за игрална зала с адрес: гр. Разлог, област
Благоевград, ул. „Бяла река” № 12.
98. ЕТ „ГЕОРГИ БУКОРЕЩЛИЕВ” със седалище и адрес на управление: гр.
Пловдив, р-н „Централен”, ул. „Кръстю Пастухов” № 12Б, ЕИК: 115178725, представляван от
Георги Иванов Букорещлиев /физическо лице – търговец/, за игрална зала с адрес: гр.
Пловдив, р-н „Централен”, ул. „Гладстон” № 7-9.
99. „ЕМ – ДЖИ ГЕЙМС” ООД със седалище и адрес на управление: гр.
Пловдив, р-н „Централен”, ул. „Александър Екзарх” № 20, ЕИК: 200021150, представлявано
от Милен Атанасов Мешинев – управител и Красимир Мишев Кънев – управител, заедно и
поотделно, за игрална зала с адрес: гр. Харманли, област Хасково, бул. „България” № 6.
100. ЕТ „ВАЛЕНТИН ДУМЧЕВ” със седалище и адрес на управление: гр.
Пловдив, район „Южен”, ул. „Васил Ихчиев” № 38, ЕИК: 040180780, представляван от
Валентин Димитров Думчев /физическо лице – търговец/, за игрална зала с адрес: гр.
Асеновград, област Пловдив, пл. „Акад. Николай Хайтов” № 3 - търговски център
„Асеновец”.
101. ЕТ „ВАЛЕНТИН ДУМЧЕВ” със седалище и адрес на управление: гр.
Пловдив, район „Южен”, ул. „Васил Ихчиев” № 38, ЕИК: 040180780, представляван от
Валентин Димитров Думчев /физическо лице – търговец/, за игрална зала с адрес: гр.
Пловдив, ул. „Димитър Талев”, ПИ 2202 в УПИ І – автогара, кв. 4 по плана на кв. Христо
Ботев – север.
102. „ЦЕЗАР” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Враца, ул. „Васил
Кънчов” № 76, ЕИК: 106045373, представлявано от Росен Михайлов Виденов - управител, за
игрална зала с адрес: гр. Габрово, пл. „Първи май 1876” № 3.
103. „КАЗИНО ГЕЙМ МОНТЕСИТО” ЕООД 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: с. Царево, област Бургас, ул.
„Тракия” № 3.
104. „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 игрална зала с адрес: гр. Девин, област Смолян, хотел „Девин“.
105. „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 игрална зала с адрес: к.к. Пампорово, област Смолян, хотел
„Мургавец“;
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106. „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 игрална зала с адрес: гр. Банско, област
Благоевград, Хотелски комплекс „Стражите“;
107. 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 – /физическо лице – търговец/, за игрална зала с адрес: гр. Бургас, ж.к.
“Славейков“ пред бл. 64;
108. „АТЛАС - ЕС КЕЙ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив
р-н „Южен”, ул. „Кукуш” № 2, ет. 6, ап. 66, ЕИК: 200519399, представлявано от Стоян
Георгиев Куков- управител, за игрална зала с адрес: гр. Стамболийски, област Пловдив, ул.
„Иван Вазов“ № 8 А.
109. „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 игрална зала с адрес : гр.
Златица , област София, ул. „Владислав Варненчик“ № 17;
110. „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 игрална зала с адрес : гр. Стара
Загора, кв. „Казански“, бл. 23-ЮГ;
111. „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 игрална зала с адрес : гр.
Средец, област Бургас, пл. „България“ №4;
112. „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 игрална зала с адрес : гр.
Правец, област София, ул. „Елаша“ № 6;
113. „ПЛАНЕТ ТУР” ООД със седалище и адрес на управление гр. София ,
район Възраждане, ж.к. Зона Б - 5, бл. 12, вх. А, ет. 8, ап. 27, ЕИК 115168058,
представлявано от Юлиана Найденова Димитрова-управител, за игрална зала с адрес: гр.
Пловдив, район „Тракия”, ж. к. „Тракия”, пред бл. 176 А;
114.“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 игрална зала с адрес: гр.
Свиленград, област Хасково, ул. „Христо Шишманов“ №53;
115. ЕТ “ДЖОЙ – Павлин Пенчев” със седалище и адрес на управление гр.
Ловеч, ул. “България” № 31, ЕИК: 820184687, представлявано от Павлин Васков Пенчев управител, за игрална зала с адрес:гр. Ловеч, ул. „Цачо Шишков“ № 41-43;
116. ЕТ “ДЖОЙ – Павлин Пенчев” със седалище и адрес на управление гр.
Ловеч, ул. “България” № 31, ЕИК: 820184687, представлявано от Павлин Васков Пенчев управител, за игрална зала с адрес: гр. Ловеч, ул. „Търговска“ № 72;
117. „БТД” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Несебър, област Бургас,
к.к. „Слънчев бряг”, х-л „Карина” № 1, ЕИК: 147032721, представлявано от Константин
Петров Калоянов – управител, за игрална зала с адрес: гр. Айтос, област Бургас, ул.
„Станционна“ № 35;
118. „БТД” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Несебър, област Бургас,
к.к. „Слънчев бряг”, х-л „Карина” № 1, ЕИК: 147032721, представлявано от Константин
Петров Калоянов – управител, за игрална зала с адрес: гр. Бургас, к-с „Меден рудник“, бл.
600, партер.
119. „КОЛОРАДО” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Раковски,
област Пловдив, ул. „Тодор Икономов” № 8, ЕИК: 160043142, представлявано от Милко

Стр.112
Петров Айлов - управител, за игрална зала с адрес: гр. Хисаря, област Пловдив, бул.
„Генерал Гурко” № 13.
120. „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 игрална зала с адрес: гр. Раковски, област Пловдив, ул.
„Москва” № 5.
121. „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. Варна, хотелски комплекс „Мелиа Хотел Гранд Ермитаж”, находящ се в УПИ-І-167, кв. 26
по плана на к.к. „Златни пясъци”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
7. Разглеждане на писмени искания на „ВИЛОКС ГРУП“ ЕООД, гр. София, за
утвърждаване на правила по чл. 22, ал. 1, т. 4 и т. 7 от ЗХ /изх. № 1688/13.12.2013 г./
7.1.
С вх. № И-2956/27.11.2013 г.
На 27.11.2013 г. с вх. № И-2956 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
хазартни игри с игрални автомати и Задължителни технически изисквания за системите за
контрол върху хазартните игри и игралното оборудване за игрална зала с адрес: гр. Разград,
пл. „Момина чешма”.
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 изложеното 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 от Вернер Клайн - управител и Томаш Мачий Петриковски управител, заедно, 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 за игрална зала с адрес: гр. Разград, пл.
„Момина чешма”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
7.2.

С вх. № И-2957/27.11.2013 г.

Стр.113
На 27.11.2013 г. с вх. № И-2957 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
хазартни игри с игрални автомати и Задължителни технически изисквания за системите за
контрол върху хазартните игри и игралното оборудване за игрална зала с адрес: гр. Силистра,
ул. „Добруджа” № 1А.
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 изложеното 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 от Вернер Клайн - управител и Томаш Мачий Петриковски управител, заедно, 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 за игрална зала с адрес: гр. Силистра, ул.
„Добруджа” № 1А.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
С вх. № И-2958/27.11.2013 г.
На 27.11.2013 г. с вх. № И-2958 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
хазартни игри с игрални автомати и Задължителни технически изисквания за системите за
контрол върху хазартните игри и игралното оборудване за игрална зала с адрес: гр.
Пазарджик, ул. „Асен Златаров” № 21.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Предвид изложеното 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 от Вернер Клайн - управител и Томаш Мачий Петриковски управител, заедно, 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 за игрална зала с адрес: гр. Пазарджик, ул.
„Асен Златаров” № 21.
7.3.

Стр.114
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
С вх. № И-2959/27.11.2013 г.
На 27.11.2013 г. с вх. № И-2959 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
хазартни игри с игрални автомати и Задължителни технически изисквания за системите за
контрол върху хазартните игри и игралното оборудване за игрална зала с адрес: гр. Хасково,
пл. „Свобода” № 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Предвид изложеното 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 от Вернер Клайн - управител и Томаш Мачий Петриковски управител, заедно, 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 за игрална зала с адрес: гр. Хасково,
пл. „Свобода” № 1.
7.4.

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
С вх. № И-2960/27.11.2013 г.
На 27.11.2013 г. с вх. № И-2960 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
хазартни игри с игрални автомати и Задължителни технически изисквания за системите за
контрол върху хазартните игри и игралното оборудване за игрална зала с адрес: гр. Пловдив,
бул. „Христо Ботев” № 47, Автогара ЮГ.
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 изложеното 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:
7.5.

Стр.115
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 от Вернер Клайн - управител и Томаш Мачий
Петриковски - управител, заедно, 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 за игрална зала с адрес: гр. Пловдив,
бул. „Христо Ботев” № 47, Автогара ЮГ.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
С вх. № И-2961/27.11.2013 г.
На 27.11.2013 г. с вх. № И-2961 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
хазартни игри с игрални автомати и Задължителни технически изисквания за системите за
контрол върху хазартните игри и игралното оборудване за игрална зала с адрес: гр.
Асеновград, област Пловдив, ул. „Съединение” № 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Предвид изложеното 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 от Вернер Клайн - управител и Томаш Мачий Петриковски управител, заедно, 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 за игрална зала с адрес: гр. Асеновград,
област Пловдив, ул. „Съединение” № 1.
7.6.

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
С вх. № И-2962/27.11.2013 г.
На 27.11.2013 г. с вх. № И-2962 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
хазартни игри с игрални автомати и Задължителни технически изисквания за системите за
контрол върху хазартните игри и игралното оборудване за игрална зала с адрес: гр. Ловеч, ул.
„Търговска” № 89А.
7.7.

Стр.116
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 изложеното 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 от Вернер Клайн - управител и Томаш Мачий Петриковски управител, заедно, 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 за игрална зала с адрес: гр. Ловеч, ул.
„Търговска” № 89А.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
С вх. № И-2963/27.11.2013 г.
На 27.11.2013 г. с вх. № И-2963 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
хазартни игри с игрални автомати и Задължителни технически изисквания за системите за
контрол върху хазартните игри и игралното оборудване за игрална зала с адрес: гр. Сливен,
ул. „Братя Миладинови” № 23.
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 изложеното 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 от Вернер Клайн - управител и Томаш Мачий Петриковски управител, заедно, 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 за игрална зала с адрес: гр. Сливен, ул. „Братя
Миладинови” № 23.
7.8.

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.

Стр.117
С вх. № И-2964/27.11.2013 г.
На 27.11.2013 г. с вх. № И-2964 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
хазартни игри с игрални автомати и Задължителни технически изисквания за системите за
контрол върху хазартните игри и игралното оборудване за игрална зала с адрес: гр. Перник,
ул.„Търговска” № 11.
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 изложеното 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 от Вернер Клайн - управител и Томаш Мачий Петриковски управител, заедно, 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 за игрална зала с адрес: гр. Перник,
ул.„Търговска” № 11.
7.9.

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
С вх. № И-2965/27.11.2013 г.
На 27.11.2013 г. с вх. № И-2965 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
хазартни игри с игрални автомати и Задължителни технически изисквания за системите за
контрол върху хазартните игри и игралното оборудване за игрална зала с адрес: гр. Петрич,
област Благоевград, ул. „Асен Златаров” № 2а, хотел „Елена”.
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 изложеното 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 от Вернер Клайн - управител и Томаш Мачий Петриковски управител, заедно, Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни
игри с игрални автомати и Задължителни технически изисквания за системите за контрол
7.10.

Стр.118
върху хазартните игри и игралното оборудване за игрална зала с адрес: гр. Петрич, област
Благоевград, ул. „Асен Златаров” № 2а, хотел „Елена”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
С вх. № И-2968/27.11.2013 г.
На 27.11.2013 г. с вх. № И-2968 за игрална зала с адрес: 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 хазартни игри с игрални автомати и Задължителни технически
изисквания за системите за контрол върху хазартните игри и игралното оборудване за
игрална зала с адрес: гр. София, район „Младост 1”, бул. „Йерусалим” № 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Предвид изложеното 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 от Вернер Клайн - управител и Томаш Мачий Петриковски управител, заедно, 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 за игрална зала с адрес: гр. София, район
„Младост 1”, бул. „Йерусалим” № 1.
7.11.

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
С вх. № И-2969/27.11.2013 г.
На 27.11.2013 г. с вх. № И-2969 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
хазартни игри с игрални автомати и Задължителни технически изисквания за системите за
контрол върху хазартните игри и игралното оборудване за игрална зала с адрес: гр. Варна,
район „Приморски”, бул. „Осми приморски полк” № 100.
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
7.12.

Стр.119
извършване на промени в тях. Предвид изложеното 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 от Вернер Клайн - управител и Томаш Мачий Петриковски управител, заедно, 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 за игрална зала с адрес: гр. Варна, район
„Приморски”, бул. „Осми приморски полк” № 100.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
С вх. № И-2970/27.11.2013 г.
На 27.11.2013 г. с вх. № И-2970 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
хазартни игри с игрални автомати и Задължителни технически изисквания за системите за
контрол върху хазартните игри и игралното оборудване за игрална зала с адрес: гр. Варна,
район „Приморски”, ул. „Дубровник” № 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 изложеното 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 от Вернер Клайн - управител и Томаш Мачий Петриковски управител, заедно, 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 за игрална зала с адрес: гр. Варна, район
„Приморски”, ул. „Дубровник” № 2.
7.13.

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
С вх. № И-2971 27.11.2013 г.
На 27.11.2013 г. с вх. № И-2971 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
хазартни игри с игрални автомати и Задължителни технически изисквания за системите за
7.14.

Стр.120
контрол върху хазартните игри и игралното оборудване за игрална зала с адрес: гр. Русе,
ж.к. „Дружба-3”, ул. „Даме Груев” № 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 изложеното 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 от Вернер Клайн - управител и Томаш Мачий Петриковски управител, заедно, 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 за игрална зала с адрес: гр. Русе, ж.к.
„Дружба-3”, ул. „Даме Груев” № 2.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
С вх. № И-2972/27.11.2013 г.
На 27.11.2013 г. с вх. № И-2972 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
хазартни игри с игрални автомати и Задължителни технически изисквания за системите за
контрол върху хазартните игри и игралното оборудване за игрална зала с адрес: гр. Плевен,
ж.к. „Сторгозия”, к-с „Теодорос”.
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 изложеното 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 от Вернер Клайн - управител и Томаш Мачий Петриковски управител, заедно, 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 за игрална зала с адрес: гр. Плевен, ж.к.
„Сторгозия”, к-с „Теодорос”.
7.15.

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4

Стр.121
За - 4
Против - няма.
С вх. № И-2973/27.11.2013 г.
На 27.11.2013 г. с вх. № И-2973 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
хазартни игри с игрални автомати и Задължителни технически изисквания за системите за
контрол върху хазартните игри и игралното оборудване за игрална зала с адрес: гр. София,
район „Красно село”, ул. „Кюстендил” № 66.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Предвид изложеното 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 от Вернер Клайн - управител и Томаш Мачий Петриковски управител, заедно, 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 за игрална зала с адрес: гр. София, район
„Красно село”, ул. „Кюстендил” № 66.
7.16.

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
С вх. № И-2974/27.11.2013 г.
На 27.11.2013 г. с вх. № И-2974 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
хазартни игри с игрални автомати и Задължителни технически изисквания за системите за
контрол върху хазартните игри и игралното оборудване за игрална зала с адрес: гр. София,
бул. „Ломско шосе” № 144.
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 изложеното 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 от Вернер Клайн - управител и Томаш Мачий Петриковски управител, заедно, Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни
7.17.

Стр.122
игри с игрални автомати и Задължителни технически изисквания за системите за контрол
върху хазартните игри и игралното оборудване за игрална зала с адрес: гр. София, бул.
„Ломско шосе” № 144.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
С вх. № И-2975 27.11.2013 г.
На 27.11.2013 г. с вх. № И-2975 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
хазартни игри с игрални автомати и Задължителни технически изисквания за системите за
контрол върху хазартните игри и игралното оборудване за игрална зала с адрес: гр. Добрич,
бул. „25-ти септември” № 23.
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 изложеното 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 от Вернер Клайн - управител и Томаш Мачий Петриковски управител, заедно, 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 за игрална зала с адрес: гр. Добрич, бул. „25ти септември” № 23.
7.18.

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
С вх. № И-2976/27.11.2013 г.
На 27.11.2013 г. с вх. № И-2976 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
хазартни игри с игрални автомати и Задължителни технически изисквания за системите за
контрол върху хазартните игри и игралното оборудване за игрална зала с адрес: гр. Шумен,
бул. „Славянски” № 78.
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,
7.19.

Стр.123
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Предвид изложеното 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 от Вернер Клайн - управител и Томаш Мачий Петриковски управител, заедно, 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 за игрална зала с адрес: гр. Шумен,
бул. „Славянски” № 78.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По Раздел единасети - Поправка на очевидна фактическа грешка:
1. За игри с игрални автомати:
1.1.„НЮ ВИЖЪН“ООД, гр. Димитровград /изх. № П-2271.1/02.12.2013 г./,/вх. № И2271.1/28.11.13г./
На 28.10.2013 г. с писмо вх. № И-2271.1, Държавната комисия по хазарта (ДКХ)
е уведомена за допусната очевидна фактическа грешка в Удостоверение за издаден лиценз №
И-2271/02.10.2013 г.
На 03.09.2013 г. с вх. № И-2271, 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 „НЮ ВИЖЪН” ООД, гр.
Димитровград, за подмяна на 5 /пет/, 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. Хасково, ул. „Ястреб” № 17.
При изготвяне на предложение № И-2271/26.09.2013 г. в списъка на игралните
автомати, които ще бъдат експлоатирани в игралната зала е допусната грешка в изписването
на идентификационния номер на игрален автомат с наименование БАРГЕЙМ на позиция №
30 в таблицата с игралните автомати, които ще бъдат експлоатирани в игралната зала е
грешно записан идентификационния номер - 130804-009.
Вярното изписване на идентификационния номер на игралния автомат е
130804-005.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 27, ал. 3 от Закона за хазарта
Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Поправя очевидна фактическа грешка в Решение № И-2271/27.09.2013 г., както
следва:

Погрешно изписания идентификационен номер 130804-009 на игрален
автомат на позиция № 30, в списъка на игралните автомати се поправят, като вярното
изписване е 130804-005.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.

Стр.124
1.2.„ИМПЕРИАЛ – ДД 2010“ООД, гр. Шумен /изх. № П-2372.1/02.12.2013 г./,/вх. № И2372.1/18.11.13г./
На 18.11.2013 г. с писмо вх. № И-2372.1, Държавната комисия по хазарта (ДКХ)
е уведомена за допусната очевидна фактическа грешка в Удостоверение за издаден лиценз №
И-2372/29.10.2013 г.
На 13.09.2013 г. с вх. № И-2372, 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 „ИМПЕРИАЛ – ДД 2010”
ООД, гр. Шумен, за увеличение със 7 /седем/ броя игрални автомата с 10 /десет/ броя игрални
места и утвърждаване на Задължителни игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Шумен, бул. „Славянски” № 30.
При изготвяне на предложение № И-2372/08.10.2013 г. в списъка на джакпот
системите, които ще бъдат експлоатирани в игралната зала е допусната грешка в изписването
на идентификационния номер на джакпот система тип BGJP 60-04, версия Fusion на позиция
№ 6 в таблицата с джакпот системите, които ще бъдат експлоатирани в игралната зала е
грешно записан идентификационния номер - JP 130416-024.
Вярното изписване на идентификационния номер на джакпот системата е JP
130116-024.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 27, ал. 3 от Закона за хазарта
Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Поправя очевидна фактическа грешка в Решение № И-2372/18.10.2013 г, както
следва:

Погрешно изписания идентификационен номер JP 130416-024 на джакпот
системата на позиция № 6, в списъка на джакпот системите се поправя, като вярното
изписване е JP 130116-024.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По Раздел дванадесети – Разни:
1.
Докладна записка изх. № И-2582/13.12.2013 г. относно продължаване на срок по
чл. 33, ал. 3 от ЗХ.
На 30.09.2013 г. с вх. № И-2582 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 2 от Закона за хазарта (ЗХ) е подадено писмено искане от „АЙ ДЖИ ТИ ЕМЕА“ Б.В., гр.
Хуфдорп, Холандия за издаване на лиценз за производство, разпространение и сервиз на
игрално оборудване в производствена база с адрес: гр. Хуфдорп, ул. „Байлмермерстрат“ №
30, Холандия.
На 25.11.2013 г. в ДКХ е постъпила молба от искателя за продължаване на
срока за представяне на документи поради обема от изискуеми документи, включително
такива, които се издават от чуждестранни учреждения и подлежат на заверки с апостил. С
решение № И-2582/27.11.2013 г. срокът е бил продължен.
Предвид необходимостта от проверка на големия обем документи и на
основание чл. 33, ал. 3 от Закона за хазарта, Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Продължава с 30 /тридесет/ дни срока по чл. 33, ал. 2 от Закона за хазарта във
връзка с проверката и проучването по писмено искане № И-2582/30.09.2013 г.
Гласували - 4
За - 4

Стр.125
Против - няма.

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

