РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВОНАФИНАНСИТЕ
ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА

ПРОТОКОЛ
№ 27
София, 20.12.2013 г.
Днес, 20 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, г-н Тодор Керанов и г-н Явор Колев – членове.
На заседанието присъства г-н Григор Господинов – директор на дирекция
„ЛИКОИСА” в ДКХ.
Заседанието се проведе при наличието на предвидения в закона кворум при следния
ДНЕВЕН РЕД:
Раздел първи - Разглеждане на писмени искания за издаване на лиценз за нов обект
/отложени от заседание на ДКХ от 14.12.2013 г./:
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.; док. зап. № И-2744/19.09.2013 г./
1.2.„СИКС ГРУП – 09“ЕООД, гр. София /изх. № П-2910/09.12.2013 г./,/вх. № И2910/20.11.13г.; док. зап. № И-2910/19.09.2013 г./
Раздел втори - Прилагане на принудителна административна мярка по § 7, ал. 5 от
Преходните и заключителни разпоредби на Закона за хазарта:
1.
За игри в игрална зала:
1.1.“КАМЕЛОТ КЛУБ“ООД, гр. Русе /изх. № П-1744/19.12.2013 г./
1.2.“УДАЧА КЛУБ СОФИЯ“ЕООД, гр. София /изх. № П-1743/19.12.2013 г./
2.
За лото игра:
2.1.“НЕСТ ЛОТАРИ –БГ“ООД, гр. София /изх. № П-1740/19.12.2013 г./
Раздел трети - Определяне на интернет страници, чрез които се организират хазартни
игри от лица, които не са получили лиценз по Закона за хазарта /изх. № П-1742/19.12.13
г./
Раздел четвърти - Обновяване на списъка с интернет страници, чрез които се
организират хазартни игри от лица, които не са получили лиценз по Закона за хазарта
/докладна записка изх. № 1725/18.12.13 г./
Раздел пети - Разглеждане на заявления за утвърждаване на типове и модификации на
игрално оборудване, които могат да се експлоатират в страната, по списък.
Раздел шести - Разглеждане на писмено искане за промени в обстоятелства, вписани в
издаден лиценз:
1. За игри с игрални автомати:
1.1.„ПЛАНЕТ ТУР“ЕООД, гр. София /изх. № П-3202/19.12.2013 г./,/вх. № И-3202/10.12.13г./
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Раздел седми - Разглеждане на писмено искане за промяна в обстоятелства, вписани в
Търговския регистър:
1. За игри с игрални автомати:
1.1.„СИТ - 33“ООД, гр. София /изх. № П-3105/17.12.2013 г./,/вх. № И-3105/06.12.13г./
Раздел осми - Разглеждане на писмени искания за прекратяване действието на
удостоверение за издаден лиценз преди изтичане на срока му:
1. За игри в игрално казино:
1.1.„ПИКАДИЛИ ХОЛДИНГ“ООД, гр. София /изх. № П-3277/17.12.2013 г./,/вх. № И3277/13.12.13г./
2. За игри с игрални автомати:
2.1.„ВЪЛЕВИ“ООД, гр. Чирпан /изх. № П-3254/17.12.2013 г./,/вх. № И-3254/12.12.13г./
2.2.„ЛОТОС“ООД, гр. Сливен /изх. № П-3265/17.12.2013 г./,/вх. № И-3265/13.12.13г./
2.3.СД„КРЕМЕНЛИЕВ И СИЕ“, гр. Сандански /изх. № П-3275/17.12.2013 г./,/вх. № И3275/13.12.13г./
Раздел девети - Разглеждане на писмено искане за издаване на лиценз за online
залагания:
1.
За игри в игрално казино:
1.1.„РИЙЛ СПЕЙН“ООД, гр. Тажбиж, Малта /изх. № П-1827/19.12.2013 г./,/вх. № И1827/27.06.13г./
2. За залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета:
2.1. ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР“, гр. София /изх. № П-2988/19.12.2013
г./,/вх. № И-2988/28.11.13г./
3. За тото игра:
3.1. ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР“, гр. София /изх. № П-2989/19.12.2013
г./,/вх. № И-2989/28.11.13г./
Раздел десети - Разглеждане на писмени искания за издаване на лиценз за нов обект:
1.
За игри в игрално казино:
1.1.„ЕС ВИ ЕС“АД, гр. София /изх. № П-2858/19.12.2013 г./,/вх. № И-2858/13.12.13г./
2. За игри с игрални автомати:
2.1.„ПЕЛТ“ЕООД, гр. Габрово /изх. № П-3084/19.12.2013 г./,/вх. № И-3084/05.12.13г./
2.2.„ТИЙ ДЖИ“ЕООД, гр. Пловдив /изх. № П-3068/19.12.2013 г./,/вх. № И-3068/04.12.13г./
2.3.“БТД“ООД, гр. Несебър /изх. № П-2754/19.12.2013 г./,/вх. № И-2754/30.10.13г./
2.4.“ПАЛМС БУРГАС“ООД, гр. Бургас /изх. № П-2219/19.12.2013 г./,/вх. № И2219/27.08.13г./
Раздел единадесети - Разглеждане на писмено искане за издаване на първоначален
лиценз за лото игра:
1.„НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ“ООД, гр. София /изх. № П-2991/19.12.2013 г./,/вх. № И2991/28.11.13г./
Раздел дванадесети - Разглеждане на писмено искане за продължаване срока на
действие на издаден лиценз:
1. За игри с игрални автомати:
1.1.„ОЛИМП 09“ООД, гр. Пловдив /изх. № П-3032/17.12.2013 г./,/вх. № И-3032/03.12.13г./
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Раздел раздел тринадесети - 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. № 1741/19.12.2013 г. във връзка с подадени заявления с
приложени документи:
1.
2.
3.
4.

С вх. № 2738 от „НАБА-ЕЛЕКТРОНИК” ООД, гр. Варна.
С вх. № 2767 от „ТРЕЖЪР ЛЕНД ЕНТЪРТЕЙМЪНТ” ЕООД, гр. София.
С вх. № 2773 от ЕТ „ДЖОЙ – ПАВЛИН ПЕНЧЕВ”, гр. Ловеч.
С вх. № 2774 от ЕТ “ДЖОЙ – ПАВЛИН ПЕНЧЕВ”, гр. Ловеч.

2.Докладна записка изх. № 1737/19.12.2013 г. във връзка с подадени заявления с
приложени документи:
1.С вх. № 2849 от „ПАША ЕНТЪРТЕЙМЪНТ” ЕАД, гр. София.
2. С вх. № 2850 от „СЪНИ БИЙЧ ЕНТЪРТЕЙМЪНТ” АД, гр. София.
3.Докладна записка изх. № 1739/19.12.2013 г. във връзка с подадени заявления с
приложени документи:
1. С вх. № 2871 от ЕТ „ЙОПИ – ПИЕР ЙОСИФОВ”, гр. Пловдив.
2. С вх. № 2828/30.09.2013 г. от „ФАВОРИТ” ЕООД, гр. Смолян.
Раздел четиринадесети - Разглеждане на писмени искания за извършване на промени в
издаден лиценз:
1. За игри в игрално казино:
1.1.„ХОТЕЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛ“АД, гр. София /изх. № П-3010/17.12.2013 г./,/вх. № И3010/02.12.13г./
1.2.„МАКРА-Т“ООД, гр. София /изх. № П-3276/17.12.2013 г./,/вх. № И-3276/13.12.13г./
1.3.„СИТИ КАЗИНО ГРУП“ООД, гр. София /изх. № П-3174/19.12.2013 г./,/вх. № И3174/10.12.13г./
1.4.“КАЗИНО ЕЛИТ“АД, гр. София /изх. № П-3375/19.12.2013 г./,/вх. № И-3375/17.12.13г./
2. За игри с игрални автомати:
2.1. ЕТ „БАИ – МИЛЕН ТОТЕВ“, гр. Бургас /изх. № П-3071/17.12.2013 г./,/вх. № И3071/05.12.13г./
2.2. „КАЗИНО ЦЕНТРАЛ“ООД, гр. Пловдив /изх. № П-3109/17.12.2013 г./,/вх. № И3109/06.12.13г./
2.3. „ГОЧЕВ – СТАР“ООД, гр. София /изх. № П-3141/17.12.2013 г./,/вх. № И-3141/02.12.13г./
2.4. „ВИЛОКС ГРУП“ЕООД, гр. София /изх. № П-3166/17.12.2013 г./,/вх. № И3166/09.12.13г./
2.5. „ВИЛОКС ГРУП“ЕООД, гр. София /изх. № П-3253/19.12.2013 г./,/вх. № И3253/12.12.13г./
2.6. „ВИЛОКС ГРУП“ЕООД, гр. София /изх. № П-3383/19.12.2013 г./,/вх. № И3383/17.12.13г./
2.7. „ВИЛОКС ГРУП“ЕООД, гр. София /изх. № П-3384/19.12.2013 г./,/вх. № И3384/17.12.13г./
2.8. „ВИЛОКС ГРУП“ЕООД, гр. София /изх. № П-3385/19.12.2013 г./,/вх. № И3385/18.12.13г./
2.9. „ВИЛОКС ГРУП“ЕООД, гр. София /изх. № П-3386/19.12.2013 г./,/вх. № И3386/18.12.13г./
2.10. „ТОРЪС“ООД, гр. Варна /изх. № П-3175/17.12.2013 г./,/вх. № И-3175/10.12.13г./
2.11. „ПЕЛТ“ЕООД, гр. Габрово /изх. № П-3176/17.12.2013 г./,/вх. № И-3176/10.12.13г./
2.12. „АНТОЛА“ООД, гр. Варна /изх. № П-3177/17.12.2013 г./,/вх. № И-3177/10.12.13г./
2.13. „ЕЛИТ 8“ЕООД, гр. Севлиево /изх. № П-3178/17.12.2013 г./,/вх. № И-3178/10.12.13г./
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2.14. „ПРИЗМА 08“ЕООД, гр. Павликени /изх. № П-3179/17.12.2013 г./,/вх. № И3179/10.12.13г./
2.15. „КОМЕРС“ЕООД, гр. Севлиево /изх. № П-3182/17.12.2013 г./,/вх. № И-3182/10.12.13г./
2.16. „КОМЕРС“ЕООД, гр. Севлиево /изх. № П-3290/17.12.2013 г./,/вх. № И-3290/13.12.13г./
2.17. „КОМЕРС“ЕООД, гр. Севлиево /изх. № П-3291/19.12.2013 г./,/вх. № И-3291/13.12.13г./
2.18. „КОМЕРС“ЕООД, гр. Севлиево /изх. № П-3294/19.12.2013 г./,/вх. № И-3294/13.12.13г./
2.19. „КОМЕРС“ЕООД, гр. Севлиево /изх. № П-3295/19.12.2013 г./,/вх. № И-3295/13.12.13г./
2.20. ЕТ „СИ-ЕЛ-ЕЛИТ – ЖЕЧО МАРИНОВ“, гр. Бургас /изх. № П-3263/17.12.2013 г./,/вх.
№ И-3263/13.12.13г./
2.21. ЕТ „СИ – ЕЛ –ЕЛИТ – ЖЕЧО МАРИНОВ“ /изх. № П-3252/19.12.2013 г./,/вх. № И3252/12.12.13г./
2.22. „ЧЕРНО И БЯЛО – 2007“ЕООД, гр. София /изх. № П-3270/19.12.2013 г./,/вх. № И3270/13.12.13г./
2.23. „ЧЕРНО И БЯЛО – 2007“ЕООД, гр. София /изх. № П-3271/17.12.2013 г./,/вх. № И3271/13.12.13г./
2.24. „КАЗИНО САЛОН“ЕООД, гр. София /изх. № П-3273/17.12.2013 г./,/вх. № И3273/13.12.13г./
2.25. „КАЗИНО САЛОН“ЕООД, гр. София /изх. № П-3274/17.12.2013 г./,/вх. № И3274/13.12.13г./
2.26. ЕТ„РУМАР – ДИМО ДИМОВ“, гр. Варна /изх. № П-3283/17.12.2013 г./,/вх. № И3283/13.12.13г./
2.27. ЕТ „МИХАИЛ КОРАДОВ“, гр. Пловдив /изх. № П-3287/19.12.2013 г./,/вх. № И3287/13.12.13г./
2.28. „НЮ ГЕИМ АМЮЗМЪНТ“ООД, гр. Гълъбово /изх. № П-3286/19.12.2013 г./,/вх. № И3286/13.12.13г./
2.29. „БТД“ООД, гр. Несебър /изх. № П-3214/19.12.2013 г./,/вх. № И-3214/11.12.13г./
2.30. „ВИСАБОН 2009“ООД, гр. София /изх. № П-3213/19.12.2013 г./,/вх. № И3213/11.12.13г./
2.31. „СИТ -99“ООД, гр. София /изх. № П-3104/19.12.2013 г./,/вх. № И-3104/06.12.13г./
2.32. „МАКАО 2“ООД, гр. Пловдив /изх. № П-3350/19.12.2013 г./,/вх. № И-3350/16.12.13г./
2.33. „МАКАО“ООД, гр. Пловдив /изх. № П-3351/19.12.2013 г./,/вх. № И-3351/16.12.13г./
2.34. „ЕМИЛИ ГЕЙМС“ЕООД, гр. София /изх. № П-3332/19.12.2013 г./,/вх. № И3332/14.12.13г./
2.35. „КОРА“ЕООД, гр. Хасково /изх. № П-3318/19.12.2013 г./,/вх. № И-3318/14.12.13г./
2.36. „КОРА“ЕООД, гр. Хасково /изх. № П-3321/19.12.2013 г./,/вх. № И-3321/14.12.13г./
2.37. „КИНГ ГЕЙМС“ООД, гр. Димитровград /изх. № П-3317/19.12.2013 г./,/вх. № И3317/14.12.13г./
2.38. „КЕШ ИНВЕСТ ГРУП“ООД, гр. Димитровград /изх. № П-3319/19.12.2013 г./,/вх. № И3319/14.12.13г./
2.39. „КЕШ ИНВЕСТ ГРУП“ООД, гр. Димитровград /изх. № П-3322/19.12.2013 г./,/вх. № И3322/14.12.13г./
2.40. „ЕМ ДЖИ ХОЛИДЕЙ“ООД, гр. Пловдив /изх. № П-3268/19.12.2013 г./,/вх. № И3268/13.12.13г./
2.41. ЕТ „ТОМА-Н-ТОМА ГЪНЕВ“ООД, гр. Бургас /изх. № П-3429/19.12.2013 г./,/вх. № И3429/19.12.13г./
2.42. „ДЕЛТА ТУРС 2002“ЕООД, гр. София /изх. № П-3355/19.12.2013 г./,/вх. № И3355/16.12.13г./
2.43. ЕТ„ОРЛИН ИВАНОВ – КОМЕРС“, гр. Русе /изх. № П-3411/19.12.2013 г./,/вх. № И3411/18.12.13г./
2.44. „БАРГЕЙМ“АД, гр. София /изх. № П-3387/19.12.2013 г./,/вх. № И-3387/17.12.13г./
2.45. „БАРГЕЙМ“АД, гр. София /изх. № П-3388/19.12.2013 г./,/вх. № И-3388/17.12.13г./
2.46. „МЕТАЛ 2006“ЕООД, с. Катуница /изх. № П-3365/19.12.2013 г./,/вх. № И3365/17.12.13г./
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2.47. ЕТ „ПРЕКС –АЛЕКСАНДЪР ТЕНЕВ“, гр. София /изх. № П-3366/19.12.2013 г./,/вх. №
И-3366/17.12.13г./
3. За тото и лото игри:
3.1.„ЕВРОБЕТ“ООД, гр. София /изх. № П-3278/17.12.2013 г./,/вх. № И-3278/13.12.13г./
3.2.ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР“, гр. София /изх. № П-3373/19.12.2013
г./,/вх. № И-3373/17.12.13г./
3.3.ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР“, гр. София /изх. № П-3425/19.12.2013
г./,/вх. № И-3425/18.12.13г./
3.4.ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР“, гр. София /изх. № П-3427/19.12.2013
г./,/вх. № И-3427/18.12.13г./
4. За залагания върху резултати от спортни състезания:
4.1.„ЕВРОБЕТ“ООД, гр. София /изх. № П-3280/17.12.2013 г./,/вх. № И-3280/13.12.13г./
4.2.„ЕВРОФУТБОЛ“ООД, гр. София /изх. № П-3296/19.12.2013 г./,/вх. № И-3296/14.12.13г./
4.3.ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР“, гр. София /изх. № П-3372/19.12.2013
г./,/вх. № И-3372/17.12.13г./
4.4.ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР“, гр. София /изх. № П-3424/19.12.2013
г./,/вх. № И-3424/18.12.13г./
4.5.ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР“, гр. София /изх. № П-3426/19.12.2013
г./,/вх. № И-3426/18.12.13г./
5. За залагания върху случайни събития:
5.1.„ЕВРОБЕТ“ООД, гр. София /изх. № П-3279/17.12.2013 г./,/вх. № И-3279/13.12.13г./
Раздел петнадесети - Разглеждане на писмени искания за утвърждаване на представени
от организаторите на хазартни игри правила по чл. 22, ал. 1, т. 4 – 7 и удостоверителни
знаци по чл. 22, ал. 1, т. 9 от Закона за хазарта:
1. За игри в игрално казино:
1.1. „ЕНТЕРТЕЙМЪНТ“АД, гр. Пловдив /изх. № П-3392/19.12.2013 г./,/вх. № И3392/18.12.13г./
2. За игри с игрални автомати:
2.1. „ПРИЗМА 08“ЕООД, гр. Павликени /изх. № П-3180/17.12.2013 г./,/вх. № И3180/10.12.13г./
2.2. „ИЙСТ МГ ИНВЕСТ“ЕООД, гр. София /изх. № П-3258/17.12.2013 г./,/вх. № И3258/12.12.13г./
2.3. ЕТ „СИЛВИ СЕРБЕЗОВ – МЕРКУРИЙ 6000“, гр. Русе /изх. № П-3315/17.12.2013 г./,/вх.
№ И-3315/12.12.13г./
2.4. ЕТ „СИЛВИ СЕРБЕЗОВ – МЕРКУРИЙ 6000“, гр. Русе /изх. № П-3316/17.12.2013 г./,/вх.
№ И-3316/12.12.13г./
2.5. „АБ И МД“ЕООД, гр. Първомай /изх. № П-3249/19.12.2013 г./,/вх. № И-3249/12.12.13г./
2.6. „МАКАО“ООД, гр. Пловдив /изх. № П-3349/19.12.2013 г./,/вх. № И-3349/16.12.13г./
2.7. ЕТ „ПЕТЪР РАШКОВ“, гр. София /изх. № П-3356/19.12.2013 г./,/вх. № И-3356/17.12.13г./
3. Разглеждане на постъпили писмени искания за утвърждаване на правила по чл. 22,
ал. 1, т. 7 от Закона за хазарта /изх. № 1738/19.12.2013 г./:
1. На 12.12.2013 г. с вх. № И-3255 от ЕТ „НУШИ – ТЕМЕНУЖКА ПЕТРОВА”, гр.
Ботевград.
2. На 12.12.2013 г. с вх. № И-3256 от „НУШИ 67” ЕООД, гр. Ботевград.
3. На 12.12.2013 г. с вх. № И-3257 от „ТИ-ВИ-67” ООД, гр. Ботевград.
4. Нa 14.12.2013 г. с вх. № И-3304 от „РАДКА МОСКОВА” ООД.
5. Нa 14.12.2013 г. с вх. № И-3305 от „РАДКА МОСКОВА” ООД, гр. Самоков.
6. Нa 14.12.2013 г. с вх. № И-3306 от „РАДКА МОСКОВА” ООД, гр. Самоков.
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Нa 14.12.2013 г. с вх. № И-3307 от „РАДКА МОСКОВА” ООД, гр. Самоков.
Нa 14.12.2013 г. с вх. № И-3308 от „РАДКА МОСКОВА” ООД, гр. Самоков
Нa 14.12.2013 г. с вх. № И-3309 от „РАДКА МОСКОВА” ООД, гр. Самоков
Нa 14.12.2013 г. с вх. № И-3310 от „РАДКА МОСКОВА” ООД, гр. Самоков
Нa 14.12.2013 г. с вх. № И-3311 от „РАДКА МОСКОВА” ООД, гр. Самоков
Нa 14.12.2013 г. с вх. № И-3312 от „РАДКА МОСКОВА” ООД, гр. Самоков
На 14.12.2013 г. с вх. № И-3313 от „КАЗИНО ЛАРЖ” ЕООД, гр. Самоков
На 14.12.2013 г. с вх. № И-3314 от „КАЗИНО ЛАРЖ” ЕООД, гр. Самоков
На 16.12.2013 г. с вх. № И-3339 от „ОЛИМП 09” ООД, гр. Пловдив
На 16.12.2013 г. с вх. № И-3340 от „ОЛИМП 09” ООД, гр. Пловдив
На 16.12.2013 г. с вх. № И-3341 от „КАЗИНО ЦЕНТРАЛ” ООД, гр. Пловдив
На 16.12.2013 г. с вх. № И-3342 от „АРИСТОКРАТ ГЕЙМС 2000” ООД, гр. София
На 16.12.2013 г. с вх. № И-3343 от „ОУШЪН ГЕЙМС” ООД, гр. София
На 16.12.2013 г. с вх. № И-3344 от „ОУШЪН ГЕЙМС” ООД, гр. София.
На 16.12.2013 г. с вх. № И-3345 от „ОУШЪН ГЕЙМС” ООД, гр. София.
На 16.12.2013 г. с вх. № И-3346 от „ОУШЪН ГЕЙМС” ООД, гр. София
На 16.12.2013 г. с вх. № И-3347 от „ОУШЪН ГЕЙМС” ООД, гр. София
На 16.12.2013 г. с вх. № И-3348 от „КАЗИНО ДИАМАНТ” ООД, гр. Пловдив.
На 16.12.2013 г. с вх. № И-3352 от „ФОРС” ООД, гр. Варна
На 12.12.2013 г. с вх. № И-3241 от „ГЕЙМ-4” АД, гр. София
На 12.12.2013 г. с вх. № И-3241 от „ГЕЙМ-4” АД, гр. София
На 12.12.2013 г. с вх. № И-3243 от „СИТИ КАЗИНО ГРУП“ ООД, гр. София
На 12.12.2013 г. с вх. № И-3244 от „СИТИ КАЗИНО ГРУП“ ООД, гр. София
На 12.12.2013 г. с вх. № И-3245 от „КАЗИНО БУДА“ ЕООД, гр. София
На 12.12.2013 с вх. № И-3247 от „ГЕЙМЪР – 2001“ ЕООД, гр. София
На 13.12.2013 г. с вх. № 3281 от „ЕМБО“ ЕООД, гр. Своге
На 13.12.2013 г. с вх. № 3272 от „КАЗИНО САЛОН – 02“ ЕООД, гр. София
На 13.12.2013 г. с вх. № 3282 от „ФОКС 1“ ООД, гр. Бургас
На 13.12.2013 г. с вх. № 3284 от „ЕКО КАРИ“ ЕООД, гр. Ботевград
На 13.12.2013 г. с вх. № 3285 от „МАКАО 2“ ООД, гр. Пловдив
На 14.12.2013 г. с вх. № 3302 от „РАДКА МОСКОВА“ ООД, гр. Самоков
На 14.12.2013 г. с вх. № 3302 от „РАДКА МОСКОВА“ ООД, гр. Самоков
На 14.12.2013 г. с вх. № 3326 от “КОРА“ ЕООД гр. Хасково
На 14.12.2013 г. с вх. № 3325 от “КОРА“ ЕООД гр. Хасково
На 14.12.2013 г. с вх. № 3320 от “КОРА“ ЕООД гр. Хасково
На 14.12.2013 г. с вх. № 3323 от „НЮ ВИЖЪН“ ООД, гр. Димитровград
На 14.12.2013 г. с вх. № 3324 от „ГОЛДЪН ГЕЙМИНГ ГРУП“ ООД
На 14.12.2013 г. с вх. № И-3327 от „ИМПЕРИАЛ – ДД 2010” ООД
На 14.12.2013 г. с вх. № И-3328 от ЕТ „ДАНИЦА-ДИМИТЪР СТОЕВ”, гр. Горна
Оряховица
На 14.12.2013 г. с вх. № И-3329 от „АНДИВА” ООД, гр. Горна Оряховица
На 12.12.2013 г. с вх. № И-3330 от „ИМПЕРИАЛ БГ” ООД, гр. Несебър
На 14.12.2013 г. с вх. № И-3331 от „ЕМИЛИ ГЕЙМС” ЕООД, гр. София
На 16.12.2013 г. с вх. № И-3334 от „Д-3” ЕООД, гр. Пловдив
На 16.12.2013 г. с вх. № И-3335 от „МИЛТАС” ЕООД, гр. Пловдив
На 16.12.2013 г. с вх. № И-3336 от „МИЛТАС” ЕООД, гр. Пловдив
16.12.2013 г. с вх. № И-3337 от ЕТ„Фарт-Мр-Федор Милев Павлов”
На 13.12.2013 г. с вх. № И-3274 от „ОСКАР БЕТ” ООД, гр. Пловдив
На 12.12.2013 г. с вх. № И-3234 от ЕТ „Г.А.К. – ГЕОРГИ ИВАНОВ”
На 12.12.2013 г. с вх. № И-3235 от „ЛАЙТ-ИН ГЕЙМ” ООД, гр. Пловдив
На 12.12.2013 г. с вх. № И-3236 от ЕТ „Г.А.К. – ГЕОРГИ ИВАНОВ”, гр. Пловдив
На 12.12.2013 г. с вх. № И-3237 от „ЛАЙТ-ИН ГЕЙМ” ООД, гр. Пловдив
На 12.12.2013 г. с вх. № И-3238 от „ПАСК ЕЛЕКТРОНИК” ЕООД, гр. Пловдив
На 12.12.2013 г. с вх. № И-3239 от „ММ ПЛЮС” ЕООД, гр. Пловдив
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60. На 12.12.2013 г. с вх. № И-3240 от „ТИЙ ДЖИ” ЕООД, гр. Пловдив
4. За моментна лотарийна игра:
4.1.„НЮ ГЕЙМС“ООД, гр. София /изх. № П-3412/19.12.2013 г./,/вх. № И-3412/18.12.13г./
Раздел шестнадесети - Поправка на очевидна фактическа грешка:
1. За игри с игрални автомати:
1.1.„МИЛИОН КАЗИНО“ООД, гр. София /изх. № П-2531.1/19.12.2013 г./,/вх. № И2531.1/12.12.13г./
По раздел първи - Разглеждане на писмени искания за издаване на лиценз за нов обект
/отложени от заседание на ДКХ от 14.12.2013 г./:
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.; док. зап. № И-2744/19.09.2013 г./
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 във връзка с
изискванията на Закона за хазарта и Наредбата за документите, необходими за издаване на
лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка
с чл. 22, ал. 1, т. 1 от ЗХ председателят на Държавната комисия по хазарта предлага на
членовете на ДКХ да разгледат писменото искане и да вземат решение, с което:
І. Да бъде издаден лиценз на „СИМПЛИ ПЪРФЕКТ” ООД със седалище и адрес на
управление: гр. София, район „Красно село”, ж.к. „Красно село”, бл. 183, ет. 8, ап. 32, ЕИК:
175406069, представлявано от Калоян Стефанов Стефанов - управител, за организиране на
хазартни игри с игрални автомати за срок от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес: гр.
Казанлък, пл. „Севтополис“ № 3.
II. Да бъдат утвърдени представените от „СИМПЛИ ПЪРФЕКТ” ООД, гр. София, за
игралната зала:
1. Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала;
2. Задължителни правила за организацията на работата и финансовия контрол при
организиране на хазартни игри с игрални автомати и задължителни образци за счетоводна
отчетност;
3. Задължителни изисквания за игралните зали по отношение на вида на помещенията
или сградата, минималната площ, разпределението на помещенията и необходимото
техническо оборудване за контрол.
4. Задължителни технически изисквания за системите за контрол върху хазартните
игри и игралното оборудване.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.2.„СИКС ГРУП – 09“ЕООД, гр. София /изх. № П-2910/09.12.2013 г./,/вх. № И2910/20.11.13г.; док. зап. № И-2910/19.09.2013 г./
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.
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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 във връзка с
изискванията на Закона за хазарта и Наредбата за документите, необходими за издаване на
лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка
с чл. 22, ал. 1, т. 1 от ЗХ председателят на Държавната комисия по хазарта предлага на
членовете на ДКХ да разгледат писменото искане и да вземат решение, с което:
І. Да бъде издаден лиценз на „СИКС ГРУП – 09” ЕООД, със седалище и адрес на
управление: гр. София, 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.
II. Да бъдат утвърдени представените от „СИКС ГРУП – 09” ЕООД, гр. София, за
игралната зала:
1. Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала;
2. Задължителни правила за организацията на работата и финансовия контрол
при организиране на хазартни игри с игрални автомати и задължителни образци за
счетоводна отчетност;
3. Задължителни изисквания за игралните зали по отношение на вида на
помещенията или сградата, минималната площ, разпределението на помещенията и
необходимото техническо оборудване за контрол.
4. Задължителни технически изисквания за системите за контрол върху
хазартните игри и игралното оборудване.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
По раздел втори - Прилагане на принудителна административна мярка по § 7, ал. 5 от
Преходните и заключителни разпоредби на Закона за хазарта:
1.
За игри в игрална зала:
1.1.“КАМЕЛОТ КЛУБ“ООД, гр. Русе /изх. № П-1744/19.12.2013 г./
В съответствие с § 7, ал. 2 и ал. 3 от Преходни и заключителни разпоредби на
Закона за В съответствие с § 7, ал. 2 и ал. 3 от Преходни и заключителни разпоредби на
Закона за хазарта (ПЗР на ЗХ), е подадено заявлениe с вх. № 2884/01.10.2013 г. от
„КАМЕЛОТ КЛУБ” ООД, гр. Русе, с приложени към тях документи, с които се доказва
привеждането на организацията и дейността в съответствие с изискванията на ЗХ за игрална
зала с адрес: гр. Сандански, ул. „Македония” № 55.
На заседанието са обсъдени приложените към заявлението на „КАМЕЛОТ
КЛУБ” ООД документи, включително и тези, постъпили на 20.12.2013 г., и е установено, че
не се представени част от документите, удостоверяващи привеждането на организацията и
дейността на организатора в съответствие с новия Закон за хазарта.
Предвид гореизложеното и на основание § 7, ал. 5 във връзка с чл. 85, ал. 3 и
чл. 87 от Закона за хазарта Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
І. Отнема за срок от 3 /три/ месеца издадения лиценз на „КАМЕЛОТ
КЛУБ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Русе, ул. „Воден”, № 11, вх. Б, ет.
4, ЕИК: 201960578, представлявано от Антоанета Великова Стефанова – управител и
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Стоян Чавдаров Янакиев - управител, заедно и поотделно, за организиране на хазартни
игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Сандански, ул. „Македония” № 55.
ІІ. Разпорежда на „КАМЕЛОТ КЛУБ” ООД в срока на отнемането на
издадения лиценз да представи необходимите документи.
ІІІ. На основание чл. 87 от ЗХ решението подлежи на незабавно
изпълнение, независимо дали е обжалвано. Обжалването не спира изпълнението на
решението.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.2.“УДАЧА КЛУБ СОФИЯ“ЕООД, гр. София /изх. № П-1743/19.12.2013 г./
В съответствие с § 7, ал. 2 и ал. 3 от преходни и заключителни разпоредби на
Закона за хазарта (ПЗР на ЗХ), е подадено заявлениe с вх. № 2880/01.10.2013 г. от „УДАЧА
КЛУБ СОФИЯ” ЕООД, гр. София, с приложени към тях документи, с които се доказва
привеждането на организацията и дейността в съответствие с изискванията на ЗХ за игрална
зала с адрес: гр. София, район „Възраждане”, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 31.
На заседанието са обсъдени приложените към заявлението на „УДАЧА КЛУБ
СОФИЯ” ЕООД документи и е установено, че не се представени част от документите,
удостоверяващи привеждането на организацията и дейността на организатора в съответствие
с новия Закон за хазарта.
Предвид гореизложеното и на основание § 7, ал. 5 във връзка с чл. 85, ал. 3 и
чл. 87 от Закона за хазарта Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
І. Отнема за срок от 3 /три/ месеца издадения лиценз на „УДАЧА КЛУБ
СОФИЯ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Изгрев”, ж.к.
„Дианабад”, бл. 61, ет. 4, ап. 10, ЕИК 201052913, представлявано от Димитър Любомиров
Киров – управител, за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална
зала с адрес: гр. София, район „Възраждане”, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 31.
ІІ. Разпорежда на „УДАЧА КЛУБ СОФИЯ” ЕООД в срока на отнемането
на издадения лиценз да представи необходимите документи.
ІІІ. На основание чл. 87 от ЗХ решението подлежи на незабавно
изпълнение, независимо дали е обжалвано. Обжалването не спира изпълнението на
решението.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.
За лото игра:
2.1.“НЕСТ ЛОТАРИ –БГ“ООД, гр. София /изх. № П-1740/19.12.2013 г./
В съответствие с § 7, ал. 2 и ал. 3 от преходни и заключителни разпоредби на
Закона за хазарта (ПЗР на ЗХ) е подадено заявлениe с вх. № 2916/03.10.2013 г. от „НЕСТ
ЛОТАРИ - БГ” ООД, гр. София, с приложени към тях документи, с които се доказва
привеждането на организацията и дейността в съответствие с изискванията на ЗХ за
организиране на числова игра „Магическо лото”.
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На заседанието са обсъдени приложените към заявлението на „НЕСТ
ЛОТАРИ - БГ” ООД докумнети и е установено, че не се представени част от документите,
удостоверяващи привеждането на организацията и дейността на организатора в съответствие
с новия Закон за хазарта.
Предвид гореизложеното и на основание § 7, ал. 5 във връзка с чл. 85, ал. 3 от
Закона за хазарта Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
І. Отнема за срок от 3 /три/ месеца издадения лиценз за организиране на
числова игра „Магическо лото” на „НЕСТ ЛОТАРИ - БГ” ООД със седалище и адрес на
управление: гр. София, район „Младост”, бул. „Цариградско шосе” № 119, вх. А, ЕИК:
201546545, представлявано от д-р Петр Дитко - управител и Алеш Холич – управител,
поотделно.
ІІ. Разпорежда на „НЕСТ ЛОТАРИ - БГ” ООД в срока на отнемането на
издадения лиценз да представи необходимите документи.
ІІІ. На основание чл. 87 от ЗХ решението подлежи на незабавно
изпълнение, независимо дали е обжалвано. Обжалването не спира изпълнението на
решението.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
По раздел трети - Определяне на интернет страници, чрез които се организират
хазартни игри от лица, които не са получили лиценз по Закона за хазарта /изх. № П1742/19.12.13 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 и са достъпни от територията на Република България.
Извърши се проверка на следните интернет страници:
1. https://www.justbet.co.za/
2. http://www.seaniemac.com/
3. https://smarkets.com/
4. http://www.smartlivegaming.com/
5. https://www.wbx.com/
Услугите, които се предоставят посредством посочените по-горе интернет страници са
осъществяване на онлайн залози. За всеки един регистрирал се участник, интернет страниците
следва да визуализират и приемат информация по регистрация, залог, печалби и услуги за
помощ и др. Информацията се обосновава на посочената в „Условия и Правила” на интернет
страниците информация без да бъде проверявана пълната функционалност на хазартни игри.
Всички интернет страници имат издаден лиценз за организиране на хазартни игри от
чужди държави и същите са посочени в проект на „Списък на интернет страници, чрез които
се организират хазартни игри от лица, които не са получили лиценз по Закона за хазарта”
(Обн., ДВ, бр. 26 от 2012 г., доп., бр. 54 от 2012 г., бр. 82 от 2012 г. и бр. 94 от 2012 г.).
Гореописаните интернет страници, чрез които се организират хазартни игри съгласно
техните „Условия и Правила”, са достъпни и/или активни от територията на Република
България и са на лица, които не са получили лиценз по ЗХ.
Законът за хазарта определя условията за организирането на хазартни игри на
територията на Република България. Съгласно разпоредбата на чл. 2, ал. 1 от ЗХ хазарт е
всяка игра на случайността, в която има залог и може да се получи печалба или да се загуби
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залогът. Законодателят изрично е регламентирал, че на територията на Република България
хазарт може да се организира само с лиценз, издаден от ДКХ.
В развитието на интернет пространството се забелязват тенденции към организирано
използване на букмейкърски къщи, регистрирали свои интернет адреси за хазарт и
интерактивни игри. В организирането на он-лайн хазарта съществува възможността от
злоупотреба от страна на нелицензираните хазартни оператори. Повечето интернет
доставчици (ISP), които предлагат и интернет хазарт, физически се намират в офшорни зони.
В резултат на това операторите могат да променят, преместват или напълно да отстраняват
сайтовете си в рамките на няколко минути. Тази възможност позволява недобросъвестните
оператори да вземат номера на кредитни карти, както и пари, депозирани в сметките на
играчите след което да закрият дейността си. Освен това компютърните хакери или самите
хазартни оператори може чрез намеса в софтуера да манипулират игрите в своя полза.
Участието в интернет хазартни игри, залагания върху резултати, online казино, покер и
др. не могат да бъдат защитени от българското законодателство при настъпили нередности
относно неизплащане на печалби, кражба на лични данни и други злоупотреби поради факта,
че интернет сайтовете, занимаващи се с хазарт, не са получили лиценз от Държавна комисия
по хазарт. Високата степен на обществена опасност е отчетена от българския законодател,
който е предвидил, че организирането на хазартни игри без съответното разрешение е
престъпление по смисъла на Наказателния кодекс.
Посочените интернет страници не отговарят на изискванията, съдържащи се в Закона
за хазарта и на подзаконовите актове по неговото прилагане.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 22, ал. 1, т. 14 от Закона за хазарта
Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
І. Допълва списъка на интернет страниците, чрез които се организират хазартни
игри от лица, които не са получили лиценз по Закона за хазарта.
IІ. Определя следните интернет страници, чрез които се организират хазартни
игри от лица, които не са получили лиценз по Закона за хазарта:
1. https://www.justbet.co.za/
2. http://www.seaniemac.com/
3. https://smarkets.com/
4. http://www.smartlivegaming.com/
5. https://www.wbx.com/
IIІ. На основание чл. 22, ал. 1, т. 14 от Закона за хазарта разпорежда да се
преустанови нарушението на чл. 3, ал. 1 от Закона за хазарта, а именно да се
преустанови организирането на хазартни игри чрез посочените 5 /пет/ интернет
страници и чрез техните поддомейни, които са достъпни и/или активни от територията
на Република България.
ІV. Възлага на администрацията на ДКХ да публикува актуализирания списък по
чл. 22, ал. 1, т. 14 от Закона за хазарта на интернет страницата на комисията в
законоустановения срок, както и периодично да докладва за резултатите от текущото
проучване на интернет страници, чрез които се организират хазартни игри от лица,
които не са получили лиценз по Закона за хазарта, с оглед неговото поддържане и
обновяване.
V. На основание чл. 87 от Закона за хазарта решението подлежи на незабавно
изпълнение независимо дали е обжалвано. Обжалването му не спира изпълнението.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
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По раздел четвърти - Обновяване на списъка с интернет страници, чрез които се
организират хазартни игри от лица, които не са получили лиценз по Закона за хазарта
/докладна записка изх. № 1725/18.12.13 г./
В Държавната комисия по хазарта (ДКХ) е постъпило искане вх. № 3445/12.12.2013 г.
от името на Interwatten Gaming Limited относно премахването на домейна
https://www.interwetten.com на компанията Interwatten Gaming Limited от Списъка на интернет
страници, чрез които се организират хазартни игри от лица без издаден лиценз по Закона за
хазарта.
Подробно е мотивиран правният интерес относно допустимостта на искането, като са
изложени и аргументи по същество, подкрепени с доказателства за изключването им списъка
по чл. 22, ал. 1, т. 14 от ЗХ.
В хода на проучване по искането е направена проверка на 17.12.2013 г., при която е
установено, че е преустановена възможността български граждани да се регистрират с
български данни и да участват в хазартните игри предлагани посредством домейна
https://www.interwetten.com.
При положение, че целта на съществуването на този списък е защита на българските
потребители от нерегламентирано участие в хазартни игри, при пресичане на възможността
на тяхно участие целта на закона е изпълнена. Тъй като е установено, че участници с
български данни не могат да участват в хазартните игри, предлагани на въпросната интернет
страница, то оставянето й в списъка би било нарушение на принципа на съразмерност,
прогласен в чл. 6 от АПК.
Предвид гореизложеното и 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 изключва
от списъка интернет страницата https://www.interwetten.com поради това, че
нарушението е преустановено и чрез посочената интернет страница не се организират
хазартни игри на територията на Република България.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
По раздел пети - Разглеждане на заявления за утвърждаване на типове и модификации
на игрално оборудване, които могат да се експлоатират в страната, и игрален софтуер
на комуникационно оборудване:
1. „БУЛГЕЙМ СЕРВИЗ“ЕООД, гр. София /изх. № П-3357/19.12.2013 г./,/вх. № И3357/17.12.13г./
На 17.12.2013 г. с вх. № И-3357 е подадено писмено заявление от „БУЛГЕЙМ
СЕРВИЗ” 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
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РЕШИ:
Утвърждава представеният от „БУЛГЕЙМ СЕРВИЗ” ЕООД със седалище
и
адрес
на
управление:
област
София,
район
р-н
Панчарево
ж.к. - местност „Враня-Лозен- Триъгълника“, ул. "Марица" № 4, ЕИК: 106565049,
представлявано от Първан Иванов Първанов – управител, 1 /един/ брой тип игрално
оборудване, което може да се експлоатира в страната, както следва:
1. ИГРАЛEН АВТОМАТ:
№ по
ред

Наименование

Premium-V+Gaminator 4

1.

Тип

FV 629 CF2 / FV 680 CF2

Протокол от изпитване №

ИА-2298 от 16.09.2013 г.
Austrian Gaming Industries GmbH
№ 1638/17.07.2013 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване
„БУЛГЕЙМ СЕРВИЗ” ЕООД
№ И-926/20.06.2013 г. за внос и разпространение на
съоръжения за хазартни игри

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

101840-333019 FV 680 CF2;

Година на производство

2008
Видео слот:
1. ALWAYS HOT;
2. AMAZON TREASURES;
3. ANIMAL ATHLETES;
4. AMERICAN COLORS;
5. BOOK OF RA DELUXE;
6. BUFFALO THUNDER;
7. DIANA’S REALM;
8. DOLLAR DOGS;
9. DOLPHIN’S PEARL DELUXE;
10. EL TORO;
11. FAIRY QUEEN;
12. FOUR QUEENS;
13. GOLDEN PROPHECIES;
14. HOT CHIP RUNNER DELUXE VIDEO;
15. HOT FOR LOVE;
16. INDIAN SPIRIT;
17. JUST JEWELS;
18. JOKER’S WILD;
19. JUST FRUITS;
20. LIONS;
21. LUCKY LADY’S CHARM DELUXE;
22. LORD OF THE OCEAN;
23. THE MAGIC FLUTE;
24. MIDNIGHT;
25. LUCKY PIN-UPS;
26. PLENTY ON TWENTY HOT;

Вид на играта

101820-334933 FV 629 CF2
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27. POWER STARS;
28. REEL RIDERS;
29. ROARING FORTIES;
30. RICH WITCH;
31. SESAME’S TREASURES;
32. SIZZLING HOT deluxe;
33. TIKI ISLAND;
34. ULTRA HOT dix;
35. Xtra HOT;
36. WAIKIKI BEACH;
37. WINGS OF FIRE;
Видео покер:
38. AMERICAN POKER II Deluxe;
39. DRAW POKER Deluxe.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2. „ДЖИ.ПИ.ЕЛ“ЕООД, гр. София /изх. № П-3231/19.12.2013 г./,/вх. № И-3231/11.12.13г./
На 11.12.2013 г. с вх. № И-3231 е подадено писмено заявление от „ДЖИ.ПИ.ЕЛ”
ЕООД за утвърждаване на типове на игрално оборудване и модификации по чл. 22, ал. 1, т. 8
от Закона за хазарта (ЗХ) в съответствие с чл. 13 от Наредбата за реда и начина за включване
на лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта, за изискванията за
изпитване на игрално оборудване и игрален софтуер и за реда за извършване на проверки
(Наредбата).
В изпълнение на задълженията по чл. 14, ал. 1 от Наредбата и във връзка с чл.
22, ал. 1, т. 8 от ЗХ, се разгледа заявлението и се извърши проучване на приложените към
него документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършеното проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1 във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 8 от Закона за хазарта Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Утвърждава представеният от „ДЖИ.ПИ.ЕЛ” ЕООД със седалище и адрес
на управление: област София, община Столична гр. София, район „Триадица”, ж.к.
„Стрелбище”, ул. „Котленски проход” № 100, вх. Б, ет. 7, ап. 48, ЕИК: 121810115,
представлявано от Любомир Петров Петков–Пашов – управител, 1 /един/ брой тип
игрално оборудване, което може да се експлоатира в страната, както следва:
1. ИГРАЛEН АВТОМАТ:
№ по
ред

Наименование

WMS

1.

Тип

Multi-Game Game Chest 2

Протокол от изпитване №

ИА-2327 от 09.12.2013 г.

Производител

WMS Gaming Inc.

Заявител / номер на
удостоверение

„ДЖИ.ПИ.ЕЛ” ЕООД
№ 1866/02.08.2013 г. за внос, разпространение и
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сервиз на игрално оборудване
Производствен (сериен)
номер

W2307456

Година на производство

2013
Видеослот:
40. BIG REX;
41. King Midas;
42. Sun Warrior;
43. Mystical Fortunes;
44. Towers of the Temple;
45. Spartacus – Gladiator of Rome

Вид на играта

Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
3. „ДЖИ.ПИ.ЕЛ“ЕООД, гр. София /изх. № П-3230/19.12.2013 г./,/вх. № И-3230/11.12.13г./
На 11.12.2013 г. с вх. № И-3230 е подадено писмено заявление от „ДЖИ.ПИ.ЕЛ”
ЕООД за утвърждаване на типове на игрално оборудване и модификации по чл. 22, ал. 1, т. 8
от Закона за хазарта (ЗХ) в съответствие с чл. 13 от Наредбата за реда и начина за включване
на лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта, за изискванията за
изпитване на игрално оборудване и игрален софтуер и за реда за извършване на проверки
(Наредбата).
В изпълнение на задълженията по чл. 14, ал. 1 от Наредбата и във връзка с чл.
22, ал. 1, т. 8 от ЗХ, се разгледа заявлението и се извърши проучване на приложените към
него документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършеното проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1 във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 8 от Закона за хазарта Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Утвърждава представеният от „ДЖИ.ПИ.ЕЛ” ЕООД със седалище и адрес
на управление: област София, община Столична гр. София, район „Триадица”, ж.к.
„Стрелбище”, ул. „Котленски проход” № 100, вх. Б, ет. 7, ап. 48, ЕИК: 121810115,
представлявано от Любомир Петров Петков–Пашов – управител, 1 /един/ брой тип
игрално оборудване, което може да се експлоатира в страната, както следва:
1. ИГРАЛEН АВТОМАТ:
№ по
ред

Наименование

WMS

1.

Тип

Multi-Game Game Chest

Протокол от изпитване №

ИА-2326 от 09.12.2013 г.

Производител

WMS Gaming Inc.

Заявител / номер на
удостоверение

„ДЖИ.ПИ.ЕЛ” ЕООД
№ 1866/02.08.2013 г. за внос, разпространение и
сервиз на игрално оборудване

Стр. 16
Производствен (сериен)
номер

W2307459

Година на производство

2013
Видеослот:
46. Bier Haus;
47. Great Eagle Returns;
48. Kronos;
49. Napoleon & Josephine;
50. Nordic Spirit;
51. Pirate Ship;

Вид на играта

Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
4. „ДЖИ.ПИ.ЕЛ“ЕООД, гр. София /изх. № П-3232/19.12.2013 г./,/вх. № И-3232/11.12.13г./
На 11.12.2013 г. с вх. № И-3232 е подадено писмено заявление от „ДЖИ.ПИ.ЕЛ”
ЕООД за утвърждаване на типове на игрално оборудване и модификации по чл. 22, ал. 1, т. 8
от Закона за хазарта (ЗХ), в съответствие с чл. 13 от Наредбата за реда и начина за включване
на лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта, за изискванията за
изпитване на игрално оборудване и игрален софтуер и за реда за извършване на проверки
(Наредбата).
В изпълнение на задълженията по чл. 14, ал. 1 от Наредбата и във връзка с чл.
22, ал. 1, т. 8 от ЗХ, се разгледа заявлението и се извърши проучване на приложените към
него документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършеното проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1 във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 8 от Закона за хазарта Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Утвърждава представеният от „ДЖИ.ПИ.ЕЛ” ЕООД със седалище и адрес
на управление: област София, община Столична гр. София, район „Триадица”, ж.к.
„Стрелбище”, ул. „Котленски проход” № 100, вх. Б, ет. 7, ап. 48, ЕИК: 121810115,
представлявано от Любомир Петров Петков–Пашов – управител, 1 /един/ брой тип
игрално оборудване, което може да се експлоатира в страната, както следва:
1. ИГРАЛEН АВТОМАТ:
№ по
ред

Наименование

WMS

1.

Тип

Multi-Game Game Chest 3

Протокол от изпитване №

ИА-2328 от 10.12.2013 г.

Производител

WMS Gaming Inc.

Заявител / номер на
удостоверение

„ДЖИ.ПИ.ЕЛ” ЕООД
№ 1866/02.08.2013 г. за внос, разпространение и
сервиз на игрално оборудване

Производствен (сериен)

W2303823

Стр. 17
номер
Година на производство
Вид на играта

2013
Видеослот:
52. ZEUS III;
53. Mystical Unicorn;
54. Super Jungle Wild;
55. The King and The Sword;
56. Jackpot Comet;
57. Luscious.

Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
5. „ДЖИ.ПИ.ЕЛ“ЕООД, гр. София /изх. № П-3233/19.12.2013 г./,/вх. № И-3233/11.12.13г./
На 11.12.2013 г. с вх. № И-3233 е подадено писмено заявление от „ДЖИ.ПИ.ЕЛ”
ЕООД за утвърждаване на типове на игрално оборудване и модификации по чл. 22, ал. 1, т. 8
от Закона за хазарта (ЗХ) в съответствие с чл. 13 от Наредбата за реда и начина за включване
на лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта, за изискванията за
изпитване на игрално оборудване и игрален софтуер и за реда за извършване на проверки
(Наредбата).
В изпълнение на задълженията по чл. 14, ал. 1 от Наредбата и във връзка с чл.
22, ал. 1, т. 8 от ЗХ се разгледа заявлението и се извърши проучване на приложените към него
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършеното проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1 във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 8 от Закона за хазарта Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Утвърждава представеният от „ДЖИ.ПИ.ЕЛ” ЕООД със седалище и адрес
на управление: област София, община Столична гр. София, район „Триадица”, ж.к.
„Стрелбище”, ул. „Котленски проход” № 100, вх. Б, ет. 7, ап. 48, ЕИК: 121810115,
представлявано от Любомир Петров Петков–Пашов – управител, 1 /един/ брой тип
игрално оборудване, което може да се експлоатира в страната, както следва:
1. ИГРАЛEН АВТОМАТ:
№ по
ред

Наименование

WMS

1.

Тип

Multi-Game Game Chest 4

Протокол от изпитване №

ИА-2329 от 10.12.2013 г.

Производител

WMS Gaming Inc.

Заявител / номер на
удостоверение

„ДЖИ.ПИ.ЕЛ” ЕООД
№ 1866/02.08.2013 г. за внос, разпространение и
сервиз на игрално оборудване

Производствен (сериен)
номер

W2307459

Стр. 18
Година на производство
Вид на играта

2013
Видеослот:
58. Bier Haus;
59. Wicked Beauty;
60. ZEUS III;
61. Fallen Angels;
62. Exotic Treasures;
63. Zodiac Sisters.

Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
6. „КАЗИНО ТЕХТНОЛОГИИ“АД, гр. София /изх. № П-3229/19.12.2013 г./,/вх. № И3229/11.12.13г./
На 11.12.2013 г. с вх. № И-3229 е подадено писмено заявление от „КАЗИНО
ТЕХНОЛОГИИ” АД 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 представената от „КАЗИНО ТЕХНОЛОГИИ” АД със
седалище и адрес на управление: област София, община Столична, гр. София, ул.
„Алабин” No 34, ЕИК: 130134141, представлявано заедно от Иван Маринов Цанкарски –
изпълнителен директор и Соня Николаева Николова – председател на СД, 1 /един/ брой
модификация на игрално оборудване, която може да се експлоатира в страната, както
следва:
1. МОДИФИКАЦИЯ НА ИГРАЛЕН АВТОМАТ:
№ по
ред

Наименование

БАРГЕЙМ

1.

Тип, версия

BG 116-03, Wonders of the World

Протокол от изпитване №

ИА-2207.1 от 09.12.2013 г.
„КАЗИНО ТЕХНОЛОГИИ” АД
№ И-1631/23.07.2013 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване
„КАЗИНО ТЕХНОЛОГИИ” АД
№ И-1631/23.07.2013 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване

Производител / номер на
удостоверение
Заявител / номер на
удостоверение

Стр. 19
Производствен (сериен)
номер

101001-001

Година на производство

2010
Видеослот:
64. The Wonders of Petra;
65. Wonders of Taj Mahal;
66. Ramesses The Great
67. Thai Temple;
68. World of Wonders;
69. Wonders of Machu Picchu;
70. Wonders of The Great Wall;
71. Wonders of Rio;
72. Wonders of Istanbul;
73. Fortune Fish;
74. Cat Queen;
75. Duck of Luck;
76. Aztec Returns;
77. Carats Whisper;
78. Purple Hot;
79. Purple Hot 2;
80. Treasure of Persia;
81. Transylvanian Moon;
82. Black Pharaoh;
83. English Rose.

Вид на играта

Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
7. ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР“, гр. София /изх. № П-3461/19.12.2013
г./,/вх. № И-3461/19.12.13г./
На 19.12.2013 г. с вх. № И-3461 е подадено писмено заявление от „БЪЛГАРСКИ
СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” ДП 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
представеният
от
„БЪЛГАРСКИ
СПОРТЕН
ТОТАЛИЗАТОР” ДП 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, игрален софтуер на комуникационно оборудване за
онлайн залагания, както следва:

Стр. 20
1. ИГРАЛЕН СОФТУЕР НА КОМУНИКАЦИОННО ОБОРУДВАНЕ ЗА
ОНЛАЙН ЗАЛАГАНИЯ:
№ по
ред

Наименование

Meliora Web 3.0

Протокол от изпитване №

КС-002 от 19.12.2013 г.
„ДЕКАРТ” ООД
№ И-1162 от 06.06.2012 г. за производство и
разпространение на игрални съоръжения за
хазартни игри
„БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” ДП
Искания с вх. № 2988/28.11.2013 г. и вх. №
2989/28.11.2013 г.

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

3021112012

Година на производство

2012 г.
1. 00102 – Тото игри посредством уеб портал
www.toto.bg
2. 00106 – Игри със залагания върху резултати
от спортни състезания посредством уеб
портал www.toto.bg

Вид на игрите от разстояние

Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
По раздел шести - Разглеждане на писмено искане за промени в обстоятелства, вписани
в издаден лиценз:
1. За игри с игрални автомати:
1.1.„ПЛАНЕТ ТУР“ЕООД, гр. София /изх. № П-3202/19.12.2013 г./,/вх. № И3202/10.12.13г./
На 10.12.2013 г. с вх. № И-3202, на основание чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 3 и чл. 37, ал. 1 и ал. 4 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПЛАНЕТ
ТУР” ЕООД, 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. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, чл. 37, ал. 3 от ЗХ председателят
предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледа постъпилото искане и
да вземе решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ПЛАНЕТ ТУР” ЕООД 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 Елка Неделчева
Димова– управител, за промени на седалището, адреса на управление, вида, съдружието и
управлението на дружеството.

Стр. 21
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането
са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
По Раздел седми - Разглеждане на писмено искане за промяна в обстоятелства, вписани
в Търговския регистър:
1. За игри с игрални автомати:
1.1.„СИТ - 33“ООД, гр. София /изх. № П-3105/17.12.2013 г./,/вх. № И-3105/06.12.13г./
На 06.12.2013 г. с вх. № И-3105, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 3 и чл. 37, ал. 4 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „СИТ - 33” ООД,
гр. София, за промени в обстоятелствата, вписани в Търговския регистър.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 1 и ал. 2 от Закона за хазарта (ЗХ)
се извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 37, ал. 4 от ЗХ председателят предлага на членовете
на Държавната комисия по хазарта да разгледа постъпилото искане и да вземе решение, с
което:
Да се произнесе по вписаната промяна в Търговския регистър на „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, по
реда на чл. 37, ал. 4 от ЗХ.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
По Раздел осми - Разглеждане на писмени искания за прекратяване действието на
удостоверение за издаден лиценз преди изтичане на срока му:
1. За игри в игрално казино:
1.1.„ПИКАДИЛИ ХОЛДИНГ“ООД, гр. София /изх. № П-3277/17.12.2013 г./,/вх. № И3277/13.12.13г./
На 13.12.2013 г. с вх. № И-3277, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 1 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ПИКАДИЛИ ХОЛДИНГ” ООД,
гр. София, за прекратяване действието на лиценз за организиране на хазартни игри в игрално
казино с адрес: гр. София, ул. „Калоян“ № 6, хотел „Рила“, Казино „Рила“, издадено
Удостоверение за издаден лиценз № И 2718 от 22.11.2013 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-2718 от
22.11.2013 г. за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес:, гр.
София, ул. „Калоян“ № 6, хотел „Рила“, Казино „Рила“, издадено на „ПИКАДИЛИ
ХОЛДИНГ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Средец”, ул.

Стр. 22
„Калоян” № 6, хотел „Рила”, ЕИК: 822116061, представлявано от Красимир Любенов
Томов – управител , преди изтичане на срока му.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2. За игри с игрални автомати:
2.1.„ВЪЛЕВИ“ООД, гр. Чирпан /изх. № П-3254/17.12.2013 г./,/вх. № И-3254/12.12.13г./
На 12.12.2013 г. с вх. № И-3254 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. Пещера, област Пазарджик, ул. „Дойранска епопея“ № 34-36,
издадено Удостоверение за издаден лиценз № И 2509 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-2509 от
29.10.2013 г. за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес:, гр.
Пещера, област Пазарджик, ул. „Дойранска епопея“ № 34-36, издадено на „ВЪЛЕВИ” ООД,
със седалище и адрес на 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 - 5
За - 5
Против - няма.
2.2.„ЛОТОС“ООД, гр. Сливен /изх. № П-3265/17.12.2013 г./,/вх. № И-3265/13.12.13г./
На 13.12.2013 г. с вх. № И-3265, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 1 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ЛОТОС”, гр. Сливен, за
прекратяване действието на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Нова Загора, ул. „Петко Енев“ № 89, издадено Удостоверение за
издаден лиценз № И 1788 от 19.09.2012 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-1788 от
19.09.2013 г. за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес:, гр.
Нова Загора, ул. „Петко Енев“ № 89, издадено на „ЛОТОС“ ООД със седалище и адрес на
управление: гр. Сливен, бул. „Хаджи Димитър“ № 1, ап. 7, ЕИК: 119639333, представлявано
от Жечко Колев Дончев – управител и Руси Димитров Грънчев – управител, заедно и
поотделно, 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 - 5
За - 5
Против - няма.
2.3.СД„КРЕМЕНЛИЕВ И СИЕ“, гр. Сандански /изх. № П-3275/17.12.2013 г./,/вх. № И3275/13.12.13г./
На 13.12.2013 г. с вх. № И-3275, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 1 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от СД „КРЕМЕНЛИЕВ И СИЕ ”, гр.
Сандански, за прекратяване действието на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Сандански, област Благоевград, ул. „Плиска“ № 6,
издадено Удостоверение за издаден лиценз № И 1970 от 29.08.2013 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-1970 от
29.08.2013 г. за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес:, гр.
Сандански, област Благоевград, ул. „Плиска“ № 6, издадено на СД „КРЕМЕНЛИЕВ И СИЕ“
със седалище и адрес на управление: гр. Сандански, област Благоевград, ул. „Струга“ № 14,
ЕИК: 030200245, представлявано от Димитър Методиев Кременлиев- управител, преди
изтичане на срока му.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
По Раздел девети - Разглеждане на писмено искане за издаване на лиценз за online
залагания:
1.
За игри в игрално казино:
1.1.„РИЙЛ СПЕЙН“ООД, гр. Тажбиж, Малта /изх. № П-1827/19.12.2013 г./,/вх. № И1827/27.06.13г./
На 27.06.2013 г. с вх. № И-1827 в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 1, т. 11 и чл. 32 от
Закона за хазарта (ЗХ) e подадено писмено искане от „РИЙЛ СПЕЙН” ООД, гр. Тажбиж,
Малта, за издаване на лиценз за онлайн залагания в игрално казино срок от 10 (десет) години
на Интернет страница pokerstars.bg.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и 2 от Закона за хазарта (ЗХ) се извърши
проверка и проучване на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
На проведеното на 20.12.2013 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 произнасянето до изясняване на обстоятелствата по писмено
искане № И-1827/27.06.2013 г. от „РИЙЛ СПЕЙН” ООД със седалище и адрес на управление:
Малта, гр. Тажбиж, Вила Семиниа, 8, бул. „Сир Теми Замит”, представлявано поотделно от
Пинхас Шапира и Игал Шайнберг – директори, за издаване на лиценз за онлайн залагания в
игрално казино за срок от 10 /десет/ години на Интернет страница pokerstars.bg.
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Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2. За залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета:
2.1. ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР“, гр. София /изх. № П2988/19.12.2013 г./,/вх. № И-2988/28.11.13г./
На 28.11.2013 г. с вх. № И-2988, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН
ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, за издаване на лиценз за онлайн залагания върху резултати от
спортни състезания и надбягвания с коне и кучета за срок от 10 /десет/ години. Интернет
сайт, чрез който ще се осъществяват залаганията: www.toto.bg.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид 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 ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”
със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Красно село”, ул. „Хайдушко
изворче” № 28, ЕИК: 202766380, представлявано от Белчо Бойчев Иванов – изпълнителен
директор, за онлайн залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и
кучета за срок от 10 /десет/ години. Интернет сайт, чрез който ще се осъществяват
залаганията: www.toto.bg.
II. Да бъдат утвърдени представените от ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН
ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София правила по чл. 22, ал. 1, т. 4 -7 от Закона за хазарта и
Техническите и функционални характеристики на системата за достъп по чл. 80, ал. 4 от ЗХ.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
На основание чл. 23, ал. 3 от Закона за хазарта на заседанието присъства гн В. К. – упълномощен представител на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН
ТОТАЛИЗАТОР”.
3. За тото игра:
3.1. ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР“, гр. София /изх. № П2989/19.12.2013 г./,/вх. № И-2989/28.11.13г./
На 28.11.2013 г. с вх. № И-2989, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН
ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, за издаване на лиценз за онлайн залагания за тото игра „ТОТО
2”, за срок от 10 /десет/ години. Интернет сайт, чрез който ще се извършва участието в
хазартните игри от разстояние: www.toto.bg.
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. 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 ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” със
седалище и адрес на управление: гр. София, район „Красно село”, ул. „Хайдушко изворче” №
28, ЕИК: 202766380, представлявано от Белчо Бойчев Иванов – изпълнителен директор, за
онлайн залагания за тото игра „ТОТО 2“ за срок от 10 /десет/ години. Интернет сайт, чрез
който ще се извършва участието в хазартните игри от разстояние: www.toto.bg.
II. Да бъдат утвърдени представените от ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН
ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София правила по чл. 22, ал. 1, т. 4 -7 от Закона за хазарта и
Техническите и функционални характеристики на системата за достъп по чл. 80, ал. 4 от ЗХ.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
На основание чл. 23, ал. 3 от Закона за хазарта на заседанието присъства гн В. К. – упълномощен представител на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН
ТОТАЛИЗАТОР”.
По раздел десети - Разглеждане на писмени искания за издаване на лиценз за нов обект:
1.
За игри в игрално казино:
1.1.„ЕС ВИ ЕС“АД, гр. София /изх. № П-2858/19.12.2013 г./,/вх. № И-2858/13.12.13г./
На 13.11.2013 г. с вх. № И-2858 в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 1 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ЕС ВИ ЕС” АД, гр. София, за
издаване на лиценз за организиране на хазартни игри в игрално казино, за срок от 5 /пет/
години в игрално казино с адрес: гр. Банско, обл. Благоевград, х-л „Перун”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид 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 „ЕС ВИ ЕС” АД със седалище и адрес на
управление гр. София, р-н „Младост”, бул. ”Цариградско шосе”, 7-ми километър, корпус 2,
ЕИК 121109937, представлявано от Сава Стоянов Чоролеев – изпълнителен директор и
Красимир Веселинов Токушев - прокурист, за организиране на хазартни игри в игрално
казино за срок от 5 /пет/ години в обект с адрес: гр. Банско, обл. Благоевград, х-л „Перун”.
II. Да бъдат утвърдени представените от „ЕС ВИ ЕС” АД, гр. София:
1. Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в
игрално казино;
2. Задължителни правила за организацията на работата и финансовия контрол
при организиране на хазартни игри в игрално казино и задължителни образци за счетоводна
отчетност;
3. Задължителни изисквания за игралното казино по отношение на вида на
помещенията или сградата, минималната площ, разпределението на помещенията и
необходимото техническо оборудване за контрол;
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4. Задължителни технически изисквания към системите за контрол върху
хазартните игри и игралното оборудване в игралното казино.
5. Задължителни образци на удостоверителни знаци /кеш чипове/ за участие в
хазартни игри – 9 /девет/ броя в EURО и 8 /осем/ броя турнирни чипа.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2. За игри с игрални автомати:
2.1.„ПЕЛТ“ЕООД, гр. Габрово /изх. № П-3084/19.12.2013 г./,/вх. № И-3084/05.12.13г./
На 05.12.2013 г. с вх. № И-3084, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПЕЛТ” ЕООД, гр. Габрово, за
издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати, за срок от 5 /пет/
години в игрална зала с адрес: гр. Пещера, област Пазарджик, ул. „Георги Кьосеиванов“ № 6
А.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид 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 „ПЕЛТ” ЕООД със седалище и адрес на управление:
гр. Габрово, ул. “Орловска” № 139, ет. 11, ап. 75, ЕИК: 107549440, представлявано от
Християн Валериев Крумов - управител, за организиране на хазартни игри с игрални
автомати за срок от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес: гр. Пещера, област Пазарджик, ул.
„Георги Кьосеиванов“ № 6 А.
II. Да бъдат утвърдени представените от „ПЕЛТ” ЕООД, гр. Габрово, за
игралната зала:
1. Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала;
2. Задължителни правила за организацията на работата и финансовия контрол
при организиране на хазартни игри с игрални автомати и задължителни образци за
счетоводна отчетност;
3. Задължителни изисквания за игралните зали по отношение на вида на
помещенията или сградата, минималната площ, разпределението на помещенията и
необходимото техническо оборудване за контрол.
4. Задължителни технически изисквания за системите за контрол върху
хазартните игри и игралното оборудване.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.2.„ТИЙ ДЖИ“ЕООД, гр. Пловдив /изх. № П-3068/19.12.2013 г./,/вх. № И-3068/04.12.13г./
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На 04.12.2013 г. с вх. № И-3068, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22,
ал. 1, т. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ТИЙ ДЖИ” ЕООД, гр.
Пловдив, за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати, за срок
от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ул. „Иван Вазов“ № 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. 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 „ТИЙ ДЖИ” ЕООД със седалище и адрес на
управление: гр. Пловдив, район „Централен”, ул. „Иван Вазов” № 96, ЕИК: 115602191,
представлявано от Добромир Георгиев Иванов – управител, за организиране на хазартни игри
с игрални автомати за срок от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ул. „Иван
Вазов“ № 98.
II. Да бъдат утвърдени представените от „ТИЙ ДЖИ” ЕООД, гр. Пловдив, за
игралната зала:
1. Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала;
2. Задължителни правила за организацията на работата и финансовия контрол
при организиране на хазартни игри с игрални автомати и задължителни образци за
счетоводна отчетност;
3. Задължителни изисквания за игралните зали по отношение на вида на
помещенията или сградата, минималната площ, разпределението на помещенията и
необходимото техническо оборудване за контрол.
4. Задължителни технически изисквания за системите за контрол върху
хазартните игри и игралното оборудване.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.3.“БТД“ООД, гр. Несебър /изх. № П-2754/19.12.2013 г./,/вх. № И-2754/30.10.13г./
На 30.10.2013 г. с вх. № И-2754, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БТД” ООД, гр. Несебър, за
издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати, за срок от 10 /десет/
години в игрална зала с адрес: гр. Ямбол, ул. „Георги Сава Раковски”, № 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. 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 „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 организиране на хазартни
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игри с игрални автомати за срок от 10 /десет/ години в игрална зала с адрес: гр. Ямбол, , ул.
„Георги Сава Раковски” № 5.
II. Да бъдат утвърдени представените от „БТД” ООД, гр. Несебър, за игралната
зала:
1. Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала;
2. Задължителни правила за организацията на работата и финансовия контрол
при организиране на хазартни игри с игрални автомати и задължителни образци за
счетоводна отчетност;
3. Задължителни изисквания за игралните зали по отношение на вида на
помещенията или сградата, минималната площ, разпределението на помещенията и
необходимото техническо оборудване за контрол.
4. Задължителни технически изисквания за системите за контрол върху
хазартните игри и игралното оборудване.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.4.“ПАЛМС БУРГАС“ООД, гр. Бургас /изх. № П-2219/19.12.2013 г./,/вх. № И2219/27.08.13г./
На 27.08.2013 г. с вх. № И-2219 в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 1 от Закона за хазарта (ЗХ) е подадено писмено искане от „ПАЛМС БУРГАС“ ООД, гр.
Бургас, за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати, за срок
от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес: гр. Бургас, ул. „Конт Андованти“ № 7.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид 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 „ПАЛМС БУРГАС“ ООД със седалище и адрес на
управление: гр. Бургас, ул. Цар Петър № 13-15, игрален клуб „Палмс“, ЕИК: 202346216,
представлявано от Жечо Иванов Маринов и Антон Георгиев Михов - управители, за
организиране на хазартни игри с игрални автомати за срок от 5 /пет/ години в игрална зала с
адрес: гр. Бургас, ул. „Конт Андованти“ № 7.
II. Да бъдат утвърдени представените от „ПАЛМС БУРГАС“ ООД, гр. София, 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.
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Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането
са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
По раздел единадесети - Разглеждане на писмено искане за издаване на първоначален
лиценз за лото игра:
1.„НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ“ООД, гр. София /изх. № П-2991/19.12.2013 г./,/вх. № И2991/28.11.13г./
На 28.11.2013 г. с вх. № И-2991, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ”
ООД, гр. София, за издаване на първоначален лиценз за организиране на лото игра
„ЛОТАРИО”, за срок от 5 /пет/ години.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид 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 първоначален лиценз на „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ” ООД
със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Оборище”, ул. „Московска” № 43, ЕИК:
202789144, представлявано от Димитър Денчев Ганев – управител, за организиране на лото
игра „ЛОТАРИО“, за срок от 5 /пет/ години.
II. Да бъдат утвърдени представените от „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ” ООД, гр.
София:
1. Задължителни игрални условия и правила за организиране на лото играта
„ЛОТАРИО“;
2. Задължителни правила за организацията на работа и финансов контрол при
организиране на лото играта „ЛОТАРИО” и задължителни образци за счетоводна отчетност;
3. Задължителни правила на организатора за пунктовете за залагания и за
централните пунктове за лото играта „ЛОТАРИО“;
4. Технически и функционални характеристики на системите по чл. 55, ал. 4 от
ЗХ;
5. Задължителни технически изисквания към системите за контрол върху лото
играта „ЛОТАРИО“ и игралното оборудване, свързано с провеждането на играта,
организирана от „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ“ ООД;
6. Образци на удостоверителни знаци за участие в лото играта „ЛОТАРИО“
/квитанция за потвърждаване на залог/ - 12 /дванадесет/ броя.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
По Раздел дванадесети - Разглеждане на писмено искане за продължаване срока на
действие на издаден лиценз:
1. За игри с игрални автомати:
1.1.„ОЛИМП 09“ООД, гр. Пловдив /изх. № П-3032/17.12.2013 г./,/вх. № И-3032/03.12.13г./
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На 03.12.2013 г. с вх. № И-3032, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1, т. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ОЛИМП 09” ООД, гр.
Пловдив на основание чл. 36, ал. 1 от ЗХ, за продължаване срока на действие на издаден
лиценз, за който е издадено Удостоверение № И-2295/23.10.2013 г., за организиране на
хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, р-н „Западен”, кв.
„Кишинев - Смирненски”, бул. „Пещерско шосе” № 61А.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид изложеното и на основание
чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 36, ал. 1 от ЗХ председателят предлага на членовете на ДКХ да
разгледат писменото искане и да вземат решение, с което:
Да бъде продължен срокът на действие на издадения лиценз с 5 /пет/ години на
„ОЛИМП 09” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, р-н „Централен”, пл.
„Съединение” № 3, ет. 3, офис 310, ЕИК: 200437621, представлявано от Силвия Монева
Монева - управител, за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Пловдив, р-н „Западен”, кв. „Кишинев - Смирненски”, бул. „Пещерско шосе” №
61А.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
По Раздел раздел тринадесети - 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. № 1741/19.12.2013 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. № 2738 от „НАБА-ЕЛЕКТРОНИК” ООД, гр. Варна.
2.
С вх. № 2767 от „ТРЕЖЪР ЛЕНД ЕНТЪРТЕЙМЪНТ” ЕООД, гр. София.
3.
С вх. № 2773 от ЕТ „ДЖОЙ – ПАВЛИН ПЕНЧЕВ”, гр. Ловеч.
4.
С вх. № 2774 от ЕТ “ДЖОЙ – ПАВЛИН ПЕНЧЕВ”, гр. Ловеч.
При разглеждането им се установи, че са представени необходимите документи,
изискуеми съгласно § 7, ал. 3 от ПЗР на ЗХ и Наредбата за документите, необходими за
издаване на лицензи по Закона за хазарта.
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. „НАБА-ЕЛЕКТРОНИК” ООД със седалище и адрес на управление: гр.
Варна, район „Одесос”, ул. “Дебър” № 55, ЕИК: 148017551, представлявано от Соня
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Антоновна Димитрова - управител, за внос и разпространение на игрални
съоръжения за хазартни игри.
2. „ТРЕЖЪР ЛЕНД ЕНТЪРТЕЙМЪНТ” ЕООД със седалище и адрес на
управление: гр. София, р-н „Средец”, ж.к. „Яворов”, бл. 22, вх. „В”, ет. 2, ап. 4, ЕИК:
200390082, представлявано от Паскал Стаматов Дойчев - управител, за игрална зала с
адрес: гр. Банско, област Благоевград, ул. „Глазне” № 5.
3. ЕТ “ДЖОЙ – ПАВЛИН ПЕНЧЕВ” със седалище и адрес на управление:
гр. Ловеч, бул. ”България” № 31А, ЕИК: 820184687, представляван от Павлин Васков
Пенчев /физическо лице – търговец/, за игрална зала с адрес: гр. Ловеч, ул. ”Търговска”
№ 72.
4. ЕТ “ДЖОЙ – ПАВЛИН ПЕНЧЕВ” със седалище и адрес на управление:
гр. Ловеч, бул. ”България” № 31А, ЕИК: 820184687, представляван от Павлин Васков
Пенчев /физическо лице – търговец/, за игрална зала с адрес: гр. Ловеч, ул. “Цачо
Шишков” № 41-43.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.Докладна записка изх. № 1737/19.12.2013 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. № 2849 от „ПАША ЕНТЪРТЕЙМЪНТ” ЕАД, гр. София.
2. С вх. № 2850 от „СЪНИ БИЙЧ ЕНТЪРТЕЙМЪНТ” АД, гр. София.
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.
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 казина:
1. „ПАША ЕНТЪРТЕЙМЪНТ” ЕАД със седалище и адрес на управление:
гр. София, р-н „Лозенец”, ул. „Златен рог” № 22, ет. 10, ап. 26, ЕИК: 202065059,
представлявано от Батухан Исмаил Айвалъ – изпълнителен директор, за игрално
казино с адрес: гр. Свиленград, обл. Хасково, пл. „14 март”, казино „Casino Pegasus”.
2. „СЪНИ БИЙЧ ЕНТЪРТЕЙМЪНТ” АД, със седалище и адрес на
управление: гр. София, р-н „Лозенец”, ул. „Златен рог” № 22, ет. 10, офис 26, ЕИК:
201738481, представлявано от Жак-Стефан Елия Джераси – изпълнителен директор, за
игрално казино с адрес: к.к. „Слънчев бряг – Изток“, общ. Несебър, обл. Бургас,
комплекс „Полюси“, ет. 0, ап. Казино.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
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3.Докладна записка изх. № 1739/19.12.2013 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. № 2871 от ЕТ „ЙОПИ – ПИЕР ЙОСИФОВ”, гр. Пловдив.
2. С вх. № 2828/30.09.2013 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.
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. ЕТ „ЙОПИ – ПИЕР ЙОСИФОВ”, със седалище и адрес на управление:
гр. Пловдив, район „Централен“, ул. „Петко Д. Петков” № 38, ЕИК: 020576783,
представлявано от Пиер Георгиев Йосифов- физическо лице - търговец, за игрална зала
с адрес: гр. Пловдив, бул. „6-ти септември” № 149.
2. „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.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
По Раздел четиринадесети - Разглеждане на писмени искания за извършване на
промени в издаден лиценз:
1. За игри в игрално казино:
1.1.„ХОТЕЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛ“АД, гр. София /изх. № П-3010/17.12.2013 г./,/вх. № И3010/02.12.13г./
На 02.12.2013 г. с вх. № И-3010 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 увеличение с 14 /четиринадесет/ броя игрални
автомати с 25 /двадесет и пет/ броя игрални места и утвърждаване на Задължителни игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с
адрес: к.к. Боровец, общ. Самоков, обл. София, х-л „Рила”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид 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 със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н
„Слатина”, ул. „Никола Тесла” № 3, ет. 9, бизнес център „София 1”, ЕИК: 175072185,
представлявано от Владимир Господинов Филипов – изпълнителен директор, за увеличение с
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14 /четиринадесет/ броя игрални автомати с 25 /двадесет и пет/ броя игрални места в
игрална зала с адрес: к.к. Боровец, общ. Самоков, обл. София, х-л „Рила”.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ХОТЕЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛ” АД, гр.
София, Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.2.„МАКРА-Т“ООД, гр. София /изх. № П-3276/17.12.2013 г./,/вх. № И-3276/13.12.13г./
На 13.12.2013 г. с вх. № И-3276 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 3 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „МАКРА-Т” ООД, гр. София, за
подмяна на 1 /един/ брой и увеличение с 6 /шест/ броя на игралните автомати и утвърждаване
на Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри
в игрално казино за обект с адрес: гр. София, пл. „Народно събрание” № 4.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид 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 „МАКРА-Т” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Средец”, пл.
„Народно събрание” № 4, х-л „Радисън Блу, ЕИК: 040999826, представлявано от Красимир
Любенов Томов - управител, за подмяна на 1 /един/ брой и увеличение с 6 /шест/ броя на
игралните автомати в игрално казино с адрес: гр. София, пл. „Народно събрание” № 4.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „МАКРА-Т” ООД, гр. София,
Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри в
игрално казино.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.3.„СИТИ КАЗИНО ГРУП“ООД, гр. София /изх. № П-3174/19.12.2013 г./,/вх. № И3174/10.12.13г./
На 10.12.2013 г. с вх. № И-3174, 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 „СИТИ КАЗИНО ГРУП”
ООД, гр. София, за намаление с 5 /пет/ броя игрални маси, утвърждаване на Задължителни
игрални условия и правила за организиране на хазартни игри и Задължителни технически
изисквания за системите за контрол върху хазартните игри и игралното оборудване в игрално
казино с адрес: гр. Пловдив, ул. „Княз Александър І” № 42, 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.
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При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид 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
„СИТИ КАЗИНО ГРУП” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Лозенец”, ул. „Златовръх” № 37, ЕИК: 200279388, представлявано от Митко Цветанов
Тодоров – управител, за намаление с 5 /пет/ броя игрални маси в игрално казино с адрес: гр.
Пловдив, ул. „Княз Александър І” № 42, казино „EFBET”.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „СИТИ КАЗИНО ГРУП” ООД, гр.
София, Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално
казино.
ІІI. Да бъдат утвърдени представените от „СИТИ КАЗИНО ГРУП” ООД, 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 - 5
За - 5
Против - няма.
1.4.“КАЗИНО ЕЛИТ“АД, гр. София /изх. № П-3375/19.12.2013 г./,/вх. № И3375/17.12.13г./
На 17.12.2013 г. с вх. № И-3375 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 „КАЗИНО ЕЛИТ” АД, гр.
София, за подмяна на 37 /тридесет и седем/ броя и намаление с 18 /осемнадесет/ броя на
игралните автомати, утвърждаване на Задължителни игрални условия и правила за
организиране и провеждане на хазартни игри и Задължителни технически изисквания за
системите за контрол върху хазартните игри и игралното оборудване за игрално казино с
адрес: с. Кулата, общ. Петрич, обл. Благоевград, магистрално шосе „Е -79”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид 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 ЕЛИТ” АД със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. „Надежда 2”, бл.
204, вх. А, ет. 1, ап. 2, ЕИК: 130333450, представлявано от Махер Абдула Хасан - управител,
за подмяна на 37 /тридесет и седем/ броя и намаление с 18 /осемнадесет/ броя на игралните
автомати в игрално казино с адрес: с. Кулата, общ. Петрич, обл. Благоевград, магистрално
шосе „Е -79”.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КАЗИНО ЕЛИТ” АД, 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.
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Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането
са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2. За игри с игрални автомати:
2.1. ЕТ „БАИ – МИЛЕН ТОТЕВ“, гр. Бургас /изх. № П-3071/17.12.2013 г./,/вх. № И3071/05.12.13г./
На 05.12.2013 г. с вх. № И-3071, 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 „БАИ – МИЛЕН
ТОТЕВ”, гр. Бургас, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата, 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. Бургас, ж.к. „Изгрев”, РУМ „Велека”
№ 129.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид 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
„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/, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Бургас, ж.к.
„Изгрев”, РУМ „Велека” № 129.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от ЕТ „БАИ – МИЛЕН ТОТЕВ”, гр. Бургас,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.2. „КАЗИНО ЦЕНТРАЛ“ООД, гр. Пловдив /изх. № П-3109/17.12.2013 г./,/вх. № И3109/06.12.13г./
На 06.12.2013 г. с вх. № И-3109, 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 ЦЕНТРАЛ”
ООД, гр. Пловдив, за увеличение с 1 /един/ брой игрален автомат и утвърждаване на
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, район „Централен”, бул. „Христо Ботев” №
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,
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необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. 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 ЦЕНТРАЛ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, район
„Западен”, ул. „Копривщица” № 36А – офис 9, ЕИК: 202036563, представлявано от Ваня
Алексиева Дакова – управител, за увеличение с 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала
с адрес: гр. Пловдив, район „Централен”, бул. „Христо Ботев” № 116.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КАЗИНО ЦЕНТРАЛ” ООД, гр.
Пловдив, Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.3. „ГОЧЕВ – СТАР“ООД, гр. София /изх. № П-3141/17.12.2013 г./,/вх. № И3141/02.12.13г./
На 09.12.2013 г. с вх. № И-3141 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 „ГОЧЕВ-СТАР” ООД, гр.
София, за подмяна на 10 /десет/ броя игрални автомати с 10 /десет/ броя игрални места с 1
/един/ брой игрален автомат с 10 /десет/ броя игрални места 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, ул. „Александър Екзарх” № 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. 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
„ГОЧЕВ-СТАР“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Оборище”, ул.
“Янко Сакъзов” № 76, ЕИК: 131226557, представлявано заедно и поотделно от Димитър
Михайлов Петков – управител и Сотир Ангелов Гочев - управител, за подмяна на 10 /десет/
броя игрални автомати с 10 /десет/ броя игрални места с 1 /един/ брой игрален автомат с 10
/десет/ броя игрални места в игрална зала с адрес: гр. София, ул. „Александър Екзарх” № 11.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ГОЧЕВ-СТАР” 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 - 5
За - 5
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Против - няма.
2.4. „ВИЛОКС ГРУП“ЕООД, гр. София /изх. № П-3166/17.12.2013 г./,/вх. № И3166/09.12.13г./
На 09.12.2013 г. с вх. № И-3166, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1, т. 3, т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ВИЛОКС ГРУП”
ЕООД, гр. София, за намаление с 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. 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. 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
„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, изразяващи се в намаление с 5
/пет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Петрич, област Благоевград, ул. „Асен
Златаров” № 2а, хотел „Елена”.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ВИЛОКС ГРУП” ЕООД, гр. София,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.5. „ВИЛОКС ГРУП“ЕООД, гр. София /изх. № П-3253/19.12.2013 г./,/вх. № И3253/12.12.13г./
На 12.12.2013 г. с вх. № И-3253 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 3, т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ВИЛОКС ГРУП”
ЕООД, гр. София за подмяна на 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 „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. 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
„ВИЛОКС ГРУП” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Овча купел”,
бул. „Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 12, ЕИК: 040348114, представлявано от Вернер Клайн управител и Томаш Мачий Петриковски - управител, заедно, за подмяна на 5 /пет/ броя
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игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, район „Красно село”, ул. „Кюстендил”
№ 66.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ВИЛОКС ГРУП” ЕООД, гр. София
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.6. „ВИЛОКС ГРУП“ЕООД, гр. София /изх. № П-3383/19.12.2013 г./,/вх. № И3383/17.12.13г./
На 17.12.2013 г. с вх. № И-3383 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 3, т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ВИЛОКС ГРУП”
ЕООД, гр. София за подмяна на 10 /десет/ броя игрални автомата с 5 /пет/ 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.
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. 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
„ВИЛОКС ГРУП” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Овча купел”,
бул. „Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 12, ЕИК: 040348114, представлявано от Вернер Клайн –
управител, и Томаш Мачий Петриковски - управител, заедно, за подмяна на 10 /десет/ броя
игрални автомата с 5 /пет/ броя игрални автомата с 10 /десет/ броя игрални места в игрална
зала с адрес: гр. София, район „Младост 1”, бул. „Йерусалим” № 1.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ВИЛОКС ГРУП” ЕООД, гр. София
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.7. „ВИЛОКС ГРУП“ЕООД, гр. София /изх. № П-3384/19.12.2013 г./,/вх. № И3384/17.12.13г./
На 17.12.2013 г. с вх. № И-3384, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1, т. 3, т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ВИЛОКС ГРУП”
ЕООД, гр. София, за намаление с 3 /три/ броя игрални автомата и утвърждаване на
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Шумен, бул. „Славянски” № 78.
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В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид 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
„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, изразяващи се в намаление с 3
/три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Шумен, бул. „Славянски” № 78.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ВИЛОКС ГРУП” ЕООД, гр. София,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.8. „ВИЛОКС ГРУП“ЕООД, гр. София /изх. № П-3385/19.12.2013 г./,/вх. № И3385/18.12.13г./
На 18.12.2013 г. с вх. № И-3385, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 3, т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ВИЛОКС ГРУП”
ЕООД, гр. София, за намаление с 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. 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. 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
„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, изразяващи се в намаление с 1
/един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Пазарджик, ул. „Асен Златаров” № 21.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ВИЛОКС ГРУП” ЕООД, гр. София,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.

Стр. 40
2.9. „ВИЛОКС ГРУП“ЕООД, гр. София /изх. № П-3386/19.12.2013 г./,/вх. № И3386/18.12.13г./
На 18.12.2013 г. с вх. № И-3386, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 3, т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ВИЛОКС ГРУП”
ЕООД, гр. София, за намаление с 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. Хасково, пл. „Свобода”№ 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид 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
„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, изразяващи се в намаление с 3
/три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Хасково, пл. „Свобода”№ 1.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ВИЛОКС ГРУП” ЕООД, гр. София,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.10. „ТОРЪС“ООД, гр. Варна /изх. № П-3175/17.12.2013 г./,/вх. № И-3175/10.12.13г./
На 10.12.2013 г. с вх. № И-3175 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 „ТОРЪС” ООД, 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 за игрална
зала с адрес: гр. Силистра, ул. „Симеон Велики” № 1, вход А.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид 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
„ТОРЪС” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район „Младост”, ул.
„Белински” № 21 ЕИК: 103203081, представлявано от Димитър Тодоров Димитров –
управител и Димо Матев Димов – управител, заедно, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. Силистра, ул. „Симеон Велики” № 1, вход А.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ТОРЪС” ООД, гр. Варна,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати.

Стр. 41
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.11. „ПЕЛТ“ЕООД, гр. Габрово /изх. № П-3176/17.12.2013 г./,/вх. № И-3176/10.12.13г./
На 10.12.2013 г. с вх. № И-3176, 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 „ПЕЛТ” ЕООД, гр.
Габрово, за подмяна на 7 /седем/ броя игрални автомата, 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. Бургас, ул. „Цариградска ” № 32.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид 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
„ПЕЛТ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Габрово, ул. „Орловска” № 139, ет.
11, ап. 75, ЕИК: 107549440, представлявано от Християн Валериев Крумов - управител, за
подмяна на 7 /седем/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Бургас, ул.
„Цариградска ” № 32.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ПЕЛТ” ЕООД, гр. Габрово,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати.
ІІI. Да бъдат утвърдени представените от „ПЕЛТ” ЕООД, гр. Габрово,
Задължителни технически изисквания за системите за контрол върху хазартните игри и
игралното оборудване.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.12. „АНТОЛА“ООД, гр. Варна /изх. № П-3177/17.12.2013 г./,/вх. № И-3177/10.12.13г./
На 10.12.2013 г. с вх. № И-3177, 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 „АНТОЛА” ООД, 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 за игрална зала с адрес: гр. Варна, район „Одесос”, ул. „Фредерик Жолио Кюри”
№ 48.
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.

Стр. 42
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид 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
„АНТОЛА” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район „Приморски”, бул.
„Чаталджа”, бл. 14Б, вх. В, ет. 1, ап. 32, ЕИК: 148123565, представлявано от Искрен Тодоров
Стефанов – управител, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр.
Варна, район „Одесос”, ул. „Фредерик Жолио Кюри” № 48.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „АНТОЛА” ООД, гр. Варна,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати.
ІІI. Да бъдат утвърдени представените от „АНТОЛА” ООД, гр. Варна,
Задължителни технически изисквания за системите за контрол върху хазартните игри и
игралното оборудване.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.13. „ЕЛИТ 8“ЕООД, гр. Севлиево /изх. № П-3178/17.12.2013 г./,/вх. № И3178/10.12.13г./
На 10.12.2013 г. с вх. № И-3178, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕЛИТ 8” ЕООД, гр.
Севлиево, за увеличение с 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. Дряново, област Габрово, ул. „Шипка” №
73.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид 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
„ЕЛИТ 8” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Севлиево, ул. „Стоян Бъчваров” №
8, ЕИК: 200244138, представлявано от Цветан Ботев Макавеев – управител, за увеличение с 3
/три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Дряново, област Габрово, ул. „Шипка”
№ 73.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЕЛИТ 8” ЕООД, гр. Севлиево,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати.
ІІI. Да бъдат утвърдени представените от „ЕЛИТ 8” ЕООД, гр. Севлиево,
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 - 5
За - 5
Против - няма.
2.14. „ПРИЗМА 08“ЕООД, гр. Павликени /изх. № П-3179/17.12.2013 г./,/вх. № И3179/10.12.13г./
На 10.12.2013 г. с вх. № И-3179, 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 „ПРИЗМА 08” ЕООД,
гр. Павликени, 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 за игрална зала с адрес: гр. Трявна, област Габрово, ул. „Ангел
Кънчев” № 73.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид 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
„ПРИЗМА 08” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Павликени, област Велико
Търново, ул. „Илия Златев” № 10 б, ЕИК: 200447035, представлявано от Даринка Гечева
Аргирова – управител, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр.
Трявна, област Габрово, ул. „Ангел Кънчев” № 73.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ПРИЗМА 08” ЕООД, гр. Павликени,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати.
ІІI. Да бъдат утвърдени представените от „ПРИЗМА 08” ЕООД, гр. Павликени,
Задължителни технически изисквания за системите за контрол върху хазартните игри и
игралното оборудване.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.15. „КОМЕРС“ЕООД, гр. Севлиево /изх. № П-3182/17.12.2013 г./,/вх. № И3182/10.12.13г./
На 10.12.2013 г. с вх. № И-3182 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 „КОМЕРС” ЕООД, гр.
Севлиево, за подмяна на 3 /три/ броя и увеличение с 5 /пет/ броя на игралните автомати,
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, ул. „Цар
Иван Асен II” № 9В.
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В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид 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
„КОМЕРС” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Севлиево, обл. Габрово, ул.
„Стоян Бъчваров” № 8, ЕИК: 107565156, представлявано от Цветан Ботев Макавеев управител, за подмяна на 3 /три/ броя и увеличение с 5 /пет/ броя на игралните автомати в
игрална зала с адрес: гр. Асеновград, ул. „Цар Иван Асен II” № 9В.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КОМЕРС” ЕООД, гр. Севлиево:
1.
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни
игри с игрални автомати.
2.
Задължителни технически изисквания за системите за контрол върху
хазартните игри и игралното оборудване.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.16. „КОМЕРС“ЕООД, гр. Севлиево /изх. № П-3290/17.12.2013 г./,/вх. № И3290/13.12.13г./
На 13.12.2013 г. с вх. № И-3290 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 „КОМЕРС” ЕООД, гр.
Севлиево, за подмяна на 3 /три/ броя и увеличение с 2 /два/ броя на игралните автомати,
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. Бургас, ж.к. „Меден
рудник” – зона А, УПИ І, кв. 8, № 119.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид 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
„КОМЕРС” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Севлиево, обл. Габрово, ул.
„Стоян Бъчваров” № 8, ЕИК: 107565156, представлявано от Цветан Ботев Макавеев управител, за подмяна на 3 /три/ броя и увеличение с 2 /два/ броя на игралните автомати в
игрална зала с адрес: гр. Бургас, ж.к. „Меден рудник” – зона А, УПИ І, кв. 8, № 119.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КОМЕРС” ЕООД, гр. Севлиево:
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.
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Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането
са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.17. „КОМЕРС“ЕООД, гр. Севлиево /изх. № П-3291/19.12.2013 г./,/вх. № И3291/13.12.13г./
На 13.12.2013 г. с вх. № И-3291 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 „КОМЕРС” ЕООД, гр.
Севлиево, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомати, 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. Бургас, ж.к. „Зорница”, бл. 57, вх. Б,
партерен етаж.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид 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
„КОМЕРС” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Севлиево, обл. Габрово, ул.
„Стоян Бъчваров” № 8, ЕИК: 107565156, представлявано от Цветан Ботев Макавеев управител, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Бургас,
ж.к. „Зорница”, бл. 57, вх. Б, партерен етаж.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КОМЕРС” ЕООД, гр. Севлиево:
1.
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни
игри с игрални автомати.
2.
Задължителни технически изисквания за системите за контрол върху
хазартните игри и игралното оборудване.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.18. „КОМЕРС“ЕООД, гр. Севлиево /изх. № П-3294/19.12.2013 г./,/вх. № И3294/13.12.13г./
На 13.12.2013 г. с вх. № И-3294 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 „КОМЕРС” ЕООД, гр.
Севлиево, за подмяна на 3 /три/ броя и увеличение с 2 /два/ броя на игралните автомати,
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. Павликени, ул. „Атанас
Хаджиславчев” № 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. 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
„КОМЕРС” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Севлиево, обл. Габрово, ул.
„Стоян Бъчваров” № 8, ЕИК: 107565156, представлявано от Цветан Ботев Макавеев управител, за подмяна на 3 /три/ броя и увеличение с 2 /два/ броя на игралните автомати в
игрална зала с адрес: гр. Павликени, ул. „Атанас Хаджиславчев” № 5.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КОМЕРС” ЕООД, гр. Севлиево:
1.
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни
игри с игрални автомати.
2.
Задължителни технически изисквания за системите за контрол върху
хазартните игри и игралното оборудване.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.19. „КОМЕРС“ЕООД, гр. Севлиево /изх. № П-3295/19.12.2013 г./,/вх. № И3295/13.12.13г./
На 13.12.2013 г. с вх. № И-3295 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 „КОМЕРС” ЕООД, гр.
Севлиево, за увеличение с 2 /два/ броя на игралните автомати, 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. Севлиево, обл. Габрово, ул. „Стара
планина” № 34.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид 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
„КОМЕРС” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Севлиево, обл. Габрово, ул.
„Стоян Бъчваров” № 8, ЕИК: 107565156, представлявано от Цветан Ботев Макавеев управител, за увеличение с 2 /два/ броя на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр.
Севлиево, обл. Габрово, ул. „Стара планина” № 34.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КОМЕРС” ЕООД, гр. Севлиево:
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.
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Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.20. ЕТ „СИ-ЕЛ-ЕЛИТ – ЖЕЧО МАРИНОВ“, гр. Бургас /изх. № П-3263/17.12.2013
г./,/вх. № И-3263/13.12.13г./
На 13.12.2013 г. с вх. № И-3263, 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 3 /три/ броя игрални автомата и
утвърждаване на Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри
с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Бургас, „Александровска”, № 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. 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 3 /три/ броя игрални автомати в игрална
зала с адрес: гр. Бургас, „Александровска”, № 98.
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 - 5
За - 5
Против - няма.
2.21. ЕТ „СИ – ЕЛ –ЕЛИТ – ЖЕЧО МАРИНОВ“ /изх. № П-3252/19.12.2013 г./,/вх. № И3252/12.12.13г./
На 12.12.2013 г. с вх. № И-3252, 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 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: к.к. „Слънчев Бряг-Изток”, община Несебър, област Бургас,
УПИ ІV, кв. 27.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид 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, кв.
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„Славейков”, бл. 71, вх. 8, ет. 5, ап. 13, ЕИК: 812094175, представляван от Жечо Иванов
Маринов /физичeско лице – търговец/, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална
зала с адрес: к.к. „Слънчев Бряг-Изток”, община Несебър, област Бургас, УПИ ІV, кв. 27.
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 - 5
За - 5
Против - няма.
2.22. „ЧЕРНО И БЯЛО – 2007“ЕООД, гр. София /изх. № П-3270/19.12.2013 г./,/вх. № И3270/13.12.13г./
На 13.12.2013 г. с вх. № И-3270, 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 „ЧЕРНО И БЯЛО 2007” ЕООД, гр. София, 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. Сливен, район „Младост”, ул. „Търговска” № 3.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид 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
„ЧЕРНО И БЯЛО - 2007” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Красно село”, ж.к. „Хиподрума”, ул. „Софийски герой” № 3, вх. А, ет. 1, ап. 2, ЕИК:
175227034, представлявано от Борислав Душков Михайлов – управител, за увеличение с 2
/два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Сливен, район „Младост”, ул.
„Търговска” № 3.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЧЕРНО И БЯЛО - 2007” ЕООД, гр.
София, Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.23. „ЧЕРНО И БЯЛО – 2007“ЕООД, гр. София /изх. № П-3271/17.12.2013 г./,/вх. № И3271/13.12.13г./
На 13.12.2013 г. с вх. № И-3271, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 3, т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ ЧЕРНО И БЯЛО 2007” ЕООД, гр. София, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата и утвърждаване на
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати за игрална зала с адрес: гр. Сливен, район „Младост“, ул. „Г.С. Раковски“ № 80.
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В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид 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
„ЧЕРНО И БЯЛО - 2007” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Красно село”, ж.к. „Хиподрума”, ул. „Софийски герой” № 3, вх. А, ет. 1, ап. 2, ЕИК:
175227034, представлявано от Борислав Душков Михайлов – управител, за подмяна на 2 /два/
броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Сливен, район „Младост“, ул. „Г.С.
Раковски“ № 80.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ ЧЕРНО И БЯЛО - 2007” EООД, гр.
София, Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.24. „КАЗИНО САЛОН“ЕООД, гр. София /изх. № П-3273/17.12.2013 г./,/вх. № И3273/13.12.13г./
На 13.12.2013 г. с вх. № И-3273 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 3, т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО САЛОН”
ЕООД, гр. София, за намаление с 2 /два/ броя на игралните автомати и утвърждаване на
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Крумовград, обл. Кърджали, ул. „Христо Ботев” № 1,
хотел „Ахрида“.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид 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
„КАЗИНО САЛОН” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Оборище”,
бул. „Мадрид” № 2А, ЕИК: 201230223, представлявано от Георги Петков Карагьозов управител, за намаление с 2 /два/ броя на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр.
Крумовград, обл. Кърджали, ул. „Христо Ботев” № 1, хотел „Ахрида“.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КАЗИНО САЛОН” ЕООД, гр. София,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
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За - 5
Против - няма.
2.25. „КАЗИНО САЛОН“ЕООД, гр. София /изх. № П-3274/17.12.2013 г./,/вх. № И3274/13.12.13г./
На 13.12.2013 г. с вх. № И-3274 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 „КАЗИНО САЛОН” ЕООД,
гр. София, за намаление с 1 /един/ брой игрален автомат с 6 /шест/ броя игрални места в
игрална зала с адрес: гр. Кърджали, ул. „Тутракан” № 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. 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
„КАЗИНО САЛОН” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Оборище”,
бул. „Мадрид” № 2А, ЕИК: 201230223, представлявано от Георги Петков Карагьозов управител, за намаление с 1 /един/ брой игрален автомат с 6 /шест/ броя игрални места в
игрална зала с адрес: гр. Кърджали, ул. „Тутракан” № 5.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.26. ЕТ„РУМАР – ДИМО ДИМОВ“, гр. Варна /изх. № П-3283/17.12.2013 г./,/вх. № И3283/13.12.13г./
На 13.12.2013 г. с вх. № И-3283, 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 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. 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 ЕТ
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 автомати в игрална зала с
адрес: гр. Варна, ж.к. „Младост”, нов търговски комплекс „І“, до супермаркет № 59, модул №
31, 32 и 33.
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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.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.27. ЕТ „МИХАИЛ КОРАДОВ“, гр. Пловдив /изх. № П-3287/19.12.2013 г./,/вх. № И3287/13.12.13г./
На 13.12.2013 г. с вх. № И-3287, 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 „МИХАИЛ
КОРАДОВ”, гр. Пловдив, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата, 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. Казанлък, област Стара Загора, ул.
„Професор Петко Стайнов” № 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид 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
„МИХАИЛ КОРАДОВ” със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, район „Тракия”,
ж.к. „Тракия”, бул. „Шипка” № 1, ЕИК: 040779844, представляван от Михаил Костадинов
Корадов /физическо лице – търговец/, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална
зала с адрес: гр. Казанлък, област Стара Загора, ул. „Професор Петко Стайнов” № 1.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от ЕТ „МИХАИЛ КОРАДОВ”, гр.
Пловдив, Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати.
ІІI. Да бъдат утвърдени представените от ЕТ „МИХАИЛ КОРАДОВ”, 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 - 5
За - 5
Против - няма.
2.28. „НЮ ГЕИМ АМЮЗМЪНТ“ООД, гр. Гълъбово /изх. № П-3286/19.12.2013 г./,/вх.
№ И-3286/13.12.13г./
На 13.12.2013 г. с вх. № И-3286 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 „НЮ ГЕИМ
АМЮЗМЪНТ” ООД, гр. Гълъбово, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата и
утвърждаване на Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри

Стр. 52
с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. Гълъбово, област Стара Загора, ул. „Стефан
Стамболов” № 3А.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид 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
„НЮ ГЕИМ АМЮЗМЪНТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Гълъбово, област
Стара Загора, ул. „Стефан Стамболов” № 3А, ЕИК: 123734424, представлявано от Цветан
Драгнев Павлов - управител и Валентина Николаева Колева - управител, заедно и поотделно,
за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Гълъбово, област
Стара Загора, ул. „Стефан Стамболов” № 3А.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „НЮ ГЕИМ АМЮЗМЪНТ” ООД, гр.
Гълъбово, Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.29. „БТД“ООД, гр. Несебър /изх. № П-3214/19.12.2013 г./,/вх. № И-3214/11.12.13г./
На 11.12.2013 г. с вх. № И-3214, 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 „БТД” ООД, гр.
Несебър, за подмяна на 9 /девет/ 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 за игрална зала с адрес: гр. Бургас, ул. „Цар Асен” № 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. 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
„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 подмяна на 9 /девет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Бургас,
ул. „Цар Асен” № 7.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „БТД” ООД, гр. Несебър, Задължителни
игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
ІІI. Да бъдат утвърдени представените от „БТД” ООД, гр. Несебър,
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 - 5
За - 5
Против - няма.
2.30. „ВИСАБОН 2009“ООД, гр. София /изх. № П-3213/19.12.2013 г./,/вх. № И3213/11.12.13г./
На 11.12.2013 г. с вх. № И-3213, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1, т. 3, т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ВИСАБОН 2009”
ООД, гр. София, за подмяна на 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 за игрална зала с адрес: гр. София, ж.к. „Дружба 1”,
Кооперативен пазар.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид 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
„ВИСАБОН 2009” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище”,
ул. „Искър” № 14, ЕИК: 200782311, представлявано от Емил Борисов Кабакчиев – управител,
за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, ж.к. „Дружба
1”, Кооперативен пазар.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ВИСАБОН 2009” ООД, гр. София,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати.
ІІI. Да бъдат утвърдени представените от „ВИСАБОН 2009” ООД, 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 - 5
За - 5
Против - няма.
2.31. „СИТ -99“ООД, гр. София /изх. № П-3104/19.12.2013 г./,/вх. № И-3104/06.12.13г./
На 06.12.2013 г. с вх. № И-3104, 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 „СИТ - 99” ООД, гр.
София, за подмяна на 1 /един/, 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, р-н „Сердика”,
бул. „Кн. Мария Луиза” № 102, Ротонда Централна гара, магазин „Деница - 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.
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При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид 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
„СИТ - 99” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Сердика”, бул.
„Княгиня Мария Луиза” № 102, магазин „Деница-1”, ЕИК: 130090474, представлявано от
Тодор Константинов Димов – управител, за подмяна на 1 /един/ и увеличение с 4 /четири/
броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, р-н „Сердика”, бул. „Кн. Мария
Луиза” № 102, Ротонда Централна гара, магазин „Деница - 1”.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „СИТ - 99” ООД, гр. София,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати.
ІІI. Да бъдат утвърдени представените от „СИТ - 99” ООД, 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 - 5
За - 5
Против - няма.
2.32. „МАКАО 2“ООД, гр. Пловдив /изх. № П-3350/19.12.2013 г./,/вх. № И3350/16.12.13г./
На 16.12.2013 г. с вх. № И-3350, 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 „МАКАО 2” ООД, гр.
Пловдив, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата и утвърждаване на Задължителни
игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална
зала с адрес: гр. Пловдив, район „Северен”, ул. „Оборище” № 20.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид 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
„МАКАО 2” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, район „Южен”, ул.
„Братя Бъкстон” № 99, ЕИК: 115855846, представлявано от Динко Георгиев Миленчев –
управител, и Цветелина Иванова Четрафилова - управител, заедно и поотделно, за подмяна на
4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, район „Северен”, ул.
„Оборище” № 20.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „МАКАО 2” ООД, гр. Пловдив,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
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За - 5
Против - няма.
2.33. „МАКАО“ООД, гр. Пловдив /изх. № П-3351/19.12.2013 г./,/вх. № И-3351/16.12.13г./
На 16.12.2013 г. с вх. № И-3351, 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 „МАКАО” ООД, 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 в игрална
зала с адрес: гр. Пазарджик, бул. „Цар Освободител” № 66.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид 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
„МАКАО” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, район „Южен”, ул. „Братя
Бъкстон” № 99, ЕИК: 115515879, представлявано от Динко Георгиев Миленчев - управител и
Гаврил Тодоров Четрафилов - управител, заедно и поотделно, за подмяна на 1 /един/ брой
игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Пазарджик, бул. „Цар Освободител” № 66.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „МАКАО” ООД, гр. Пловдив,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.34. „ЕМИЛИ ГЕЙМС“ЕООД, гр. София /изх. № П-3332/19.12.2013 г./,/вх. № И3332/14.12.13г./
На 14.12.2013 г. с вх. № И-3332 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 „ЕМИЛИ ГЕЙМС”
ЕООД, гр. София за подмяна на 8 /осем/ броя игрални автомати, 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, р-н „Люлин”, ж.к. „Люлин4”, бул. „Панчо Владигеров” № 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид 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
„ЕМИЛИ ГЕЙМС” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Люлин”, ж.к.
„Люлин–4“, бул. „Панчо Владигеров” № 1, ЕИК: 202424640, представлявано от Пламена
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Лазарова Джурова – управител, за подмяна на 8 /осем/ броя игрални автомати в игрална
зала с адрес: гр. София, р-н „Люлин“, ж.к. „Люлин-4“, бул. „Панчо Владигеров” № 1.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЕМИЛИ ГЕЙМС” ЕООД, гр. София:
1.
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни
игри с игрални автомати.
2.
Задължителни технически изисквания за системите за контрол върху
хазартните игри и игралното оборудване.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.35. „КОРА“ЕООД, гр. Хасково /изх. № П-3318/19.12.2013 г./,/вх. № И-3318/14.12.13г./
На 14.12.2013 г. с вх. № И-3318 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 3, т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ) е подадено писмено искане от „КОРА” ЕООД,
гр. Хасково, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати, 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. Димитровград, обл. Хасково, ул. „Цар
Борис I” № 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. 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
„КОРА” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Хасково, ул. „Патриарх Евтимий”,
бл. 1, ЕИК: 836034820, представлявано от Веселин Кирилов Сивинов - управител, за подмяна
на 2 /два/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Димитровград, обл. Хасково, ул.
„Цар Борис I” № 8.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КОРА” ЕООД, гр. Хасково:
1.
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни
игри с игрални автомати.
2.
Задължителни технически изисквания за системите за контрол върху
хазартните игри и игралното оборудване.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.36. „КОРА“ЕООД, гр. Хасково /изх. № П-3321/19.12.2013 г./,/вх. № И-3321/14.12.13г./
На 14.12.2013 г. с вх. № И-3321 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 3, т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КОРА” ЕООД,
гр. Хасково, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати, утвърждаване на Задължителни
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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. Симеоновград, обл. Хасково, ул.
„Търговска” № 6, „Джордано”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид 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
„КОРА” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Хасково, ул. „Патриарх Евтимий”,
бл. 1, ЕИК: 836034820, представлявано от Веселин Кирилов Сивинов - управител, за подмяна
на 2 /два/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Симеоновград, обл. Хасково, ул.
„Търговска” № 6, „Джордано”.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КОРА” ЕООД, гр. Хасково:
1.
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни
игри с игрални автомати.
2.
Задължителни технически изисквания за системите за контрол върху
хазартните игри и игралното оборудване.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.37. „КИНГ ГЕЙМС“ООД, гр. Димитровград /изх. № П-3317/19.12.2013 г./,/вх. № И3317/14.12.13г./
На 14.12.2013 г. с вх. № И-3317 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 „КИНГ ГЕЙМС” ООД,
гр. Димитровград, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати, 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. Димитровград, обл. Хасково, бул.
„Христо Ботев” № 34.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид 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
„КИНГ ГЕЙМС” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Димитровград, обл. Хасково,
бул. „Димитър Благоев” № 9, ЕИК: 126654314, представлявано от Веселин Кирилов Сивинов
– управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Димитровград, обл. Хасково, бул. „Христо Ботев” № 34.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КИНГ ГЕЙМС” ООД, гр.
Димитровград:
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1.
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни
игри с игрални автомати.
2.
Задължителни технически изисквания за системите за контрол върху
хазартните игри и игралното оборудване.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.38. „КЕШ ИНВЕСТ ГРУП“ООД, гр. Димитровград /изх. № П-3319/19.12.2013 г./,/вх.
№ И-3319/14.12.13г./
На 14.12.2013 г. с вх. № И-3319, 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 „КЕШ ИНВЕСТ
ГРУП” ООД, гр. Димитровград, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата 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 в игрална зала с адрес: гр. Елхово, област Ямбол,
ул. „Александър Стамболийски” № 71.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид 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. ДКХ да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на
„КЕШ ИНВЕСТ ГРУП” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Димитровград, ул.
„Казинцбарцика” № 2-А, ет. 1, ап. 1, ЕИК: 200379094, представлявано от Веселин Кирилов
Сивинов – управител и Диан Ганчев Николов – управител, заедно и поотделно, изразяващи се
в подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Елхово, област Ямбол,
ул. „Александър Стамболийски” № 71.
¬ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КЕШ ИНВЕСТ ГРУП” ООД, гр.
Димитровград:
1. Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни
игри с игрални автомати;
2. Задължителни технически изисквания за системите за контрол върху
хазартните игри и игралното оборудване.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.39. „КЕШ ИНВЕСТ ГРУП“ООД, гр. Димитровград /изх. № П-3322/19.12.2013 г./,/вх.
№ И-3322/14.12.13г./
На 14.12.2013 г. с вх. № И-3322, 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 „КЕШ ИНВЕСТ
ГРУП” ООД, гр. Димитровград, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата за утвърждаване
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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. Тополовград, област Хасково, пл.
„Освобождение“ № 2.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. 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. ДКХ да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на
„КЕШ ИНВЕСТ ГРУП” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Димитровград, ул.
„Казинцбарцика” № 2-А, ет. 1, ап. 1, ЕИК: 200379094, представлявано от Веселин Кирилов
Сивинов – управител и Диан Ганчев Николов – управител, заедно и поотделно, изразяващи се
в подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Тополовград, област
Хасково, пл. „Освобождение“ № 2.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КЕШ ИНВЕСТ ГРУП” ООД, гр.
Димитровград:
1. Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати;
2. Задължителни технически изисквания за системите за контрол върху
хазартните игри и игралното оборудване.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.40. „ЕМ ДЖИ ХОЛИДЕЙ“ООД, гр. Пловдив /изх. № П-3268/19.12.2013 г./,/вх. № И3268/13.12.13г./
На 13.12.2013 г. с вх. № И-3268, 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 „ЕМ ДЖИ
ХОЛИДЕЙ” ООД, гр. Пловдив, за подмяна на 8 /осем/ 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 за игрална зала с адрес: гр. Стамболийски, област Пловдив, ул.
„Антим І” № 2, хотелски комплекс „ТРАКИЯ”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид 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
„ЕМ ДЖИ ХОЛИДЕЙ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, р-н
„Централен”, ул. „Захари Княжевски” № 2, ет. 6, ап. 23, ЕИК: 115879530, представлявано от
Зорница Георгиева Шушутева - управител и Георги Йорданов Шушутев – управител, заедно
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и поотделно, за подмяна на 8 /осем/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр.
Стамболийски, област Пловдив, ул. „Антим І” № 2, хотелски комплекс „ТРАКИЯ”.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЕМ ДЖИ ХОЛИДЕЙ” ООД, гр.
Пловдив, Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати.
ІІI. Да бъдат утвърдени представените от „ЕМ ДЖИ ХОЛИДЕЙ” ООД, 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 - 5
За - 5
Против - няма.
2.41. ЕТ „ТОМА-Н-ТОМА ГЪНЕВ“ООД, гр. Бургас /изх. № П-3429/19.12.2013 г./,/вх. №
И-3429/19.12.13г./
На 19.12.2013 г. с вх. № И-3429, 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 ТОМИ-Н-ТОМА
ГЪНЕВ” ООД, гр. Бургас, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата и утвърждаване на
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати за игрална зала с адрес: гр. Бургас, комплекс „Славейков“, пред бл.64.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид 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
ТОМИ-Н - ТОМА ГЪНЕВ” ООД, гр. Бургас, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас,
ул. „Сливница“, бл.34, вхБ, ет.2, ап. 6, ЕИК: 812069204 представлявано от Тома Стоянов
Гънев – управител, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Бургас, комплекс „Славейков“, пред бл.64.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЕТ ТОМИ-Н - ТОМА ГЪНЕВ” ООД,
гр. Бургас, Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.42. „ДЕЛТА ТУРС 2002“ЕООД, гр. София /изх. № П-3355/19.12.2013 г./,/вх. № И3355/16.12.13г./
На 16.12.2013 г. с вх. № И-3355, 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 „ДЕЛТА ТУРС 2002”
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. Ямбол, ул. „Д-р Брънеков” № 14.
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В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид 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
„ДЕЛТА ТУРС 2002” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Младост”, бул. „Цариградско шосе”, 7-ми километър, сградата на ЗИТ, корпус ІІ, ет. 3, ЕИК:
130870702, представлявано от Анна Велкова Велева - управител, за подмяна на 5 /пет/ броя
игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Ямбол, ул. „Д-р Брънеков” № 14.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ДЕЛТА ТУРС 2002” ЕООД, гр. София,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.43. ЕТ„ОРЛИН ИВАНОВ – КОМЕРС“, гр. Русе /изх. № П-3411/19.12.2013 г./,/вх. № И3411/18.12.13г./
На 18.12.2013 г. с вх. № И-3411, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 3, т. 11, е подадено писмено искане от ЕТ „ОРЛИН ИВАНОВ – КОМЕРС”, гр. Русе, за
подмяна на 1 /един/, увеличение с 1 /един/ брой игрален автомат и утвърждаване на
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Русе, ул. „Константин Иречек” № 15.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид 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
„ОРЛИН ИВАНОВ – КОМЕРС”, със седалище и адрес на управление: гр. Русе, ж.к.
„Здравец”, ул. „Воден”, № 11, вх. Б, ет. 4, ЕИК: 827106473, представляван от Орлин Иванов
Стефанов /физическо лице – търговец/, за подмяна на 1 /един/, увеличение с 1 /един/ брой
игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Русе, ул. „Константин Иречек” № 15.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от ЕТ „ОРЛИН ИВАНОВ – КОМЕРС”, гр.
Русе, Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
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2.44. „БАРГЕЙМ“АД, гр. София /изх. № П-3387/19.12.2013 г./,/вх. № И-3387/17.12.13г./
На 17.12.2013 г. с вх. № И-3387, 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 в игрална
зала с адрес: гр. София, ул. „Княз Борис І” № 130.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид 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, ул. „Княз Борис І” № 130.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „БАРГЕЙМ” АД, гр. София,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.45. „БАРГЕЙМ“АД, гр. София /изх. № П-3388/19.12.2013 г./,/вх. № И-3388/17.12.13г./
На 17.12.2013 г. с вх. № И-3388, 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 „БАРГЕЙМ” АД, гр.
София, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата, намаление с 1 /един/ брой игрален
автомат и утвърждаване на Задължителни игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри с игрални автомати и Задължителни технически изисквания за системите за
контрол върху хазартните игри и игралното оборудване в игрална зала с адрес: гр. София,
район „Оборище”, бул. „Мадрид” № 40.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид 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
„БАРГЕЙМ” АД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Триадица”, ул.
„Алабин” № 34, ет. 2, ЕИК: 131196110, представлявано от Атанас Гочев Атанасов и Ангел
Андонов Ирибозов, заедно, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата и намаление с 1
/един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. София, район „Оборище”, бул.
„Мадрид” № 40.
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ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „БАРГЕЙМ” АД, гр. София,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати и Задължителни технически изисквания за системите за контрол върху хазартните
игри и игралното оборудване.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.46. „МЕТАЛ 2006“ЕООД, с. Катуница /изх. № П-3365/19.12.2013 г./,/вх. № И3365/17.12.13г./
На 17.12.2013 г. с вх. № И-3365, 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 „МЕТАЛ – 2006”
ЕООД, с. Катуница, за подмяна на 12 /дванадесет/ броя игрални автомата, намаление с 12
/дванадесет/ 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. Пловдив, бул. „Източен” № 48.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид 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
„МЕТАЛ – 2006” ЕООД със седалище и адрес на управление: с. Катуница, община Садово,
област Пловдив, ул. „Възраждане” № 27, ЕИК: 160050083, представлявано от Петър
Юрданов Атанасов – управител, за подмяна на 12 /дванадесет/ броя игрални автомата и
намаление с 12 /дванадесет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, бул.
„Източен” № 48.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „МЕТАЛ – 2006” ЕООД, с. Катуница,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати и Задължителни технически изисквания за системите за контрол върху хазартните
игри и игралното оборудване.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.47. ЕТ „ПРЕКС –АЛЕКСАНДЪР ТЕНЕВ“, гр. София /изх. № П-3366/19.12.2013 г./,/вх.
№ И-3366/17.12.13г./
На 17.12.2013 г. с вх. № И-3366, 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 „ПРЕКСАЛЕКСАНДЪР ТЕНЕВ”, 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
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хазартните игри и игралното оборудване в игрална зала с адрес: гр.Айтос, област Бургас,
ул. „Христо Ботев“ № 17 А.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид 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
„ПРЕКС – АЛЕКСАНДЪР ТЕНЕВ” със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Възраждане”, ж.к. „Възраждане”, ул. „Пиротска” № 55, ЕИК: 831430342, представляван от
Александър Тенев Тенев /физическо лице - търговец/, изразяваща се в подмяна на 2 /два/ броя
игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Айтос, област Бургас, ул. „Христо Ботев” № 17
А.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от ЕТ „ПРЕКС-АЛЕКСАНДЪР ТЕНЕВ”,
гр. София:
1. Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати;
2. Задължителни технически изисквания за системите за контрол върху
хазартните игри и игралното оборудване.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.48. “КОРА“ ЕООД гр. Хасково/изх. № П-3320/20.12.2013 г./, /вх. № И-3320/14.12.13г./
На 14.12.2013 г. с вх. № И-3320, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 3, т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КОРА” ЕООД, гр.
Хасково, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата и утвърждаване на Задължителни
технически изисквания за системите за контрол върху хазартните игри и игралното
оборудване в игрална зала с адрес: : гр. Димитровград, област Хасково, бул. „Д.Благоев“ № 9.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид 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
„КОРА” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Хасково, ул. „Патриарх Евтимий”,
бл. 1, ЕИК: 836034820, представлявано от Веселин Кирилов Сивинов – управител, за подмяна
на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Димитровград, област Хасково,
бул. „Д.Благоев“ № 9.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КОРА” ЕООД, гр. София,
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 - 5
За - 5
Против - няма.
3. За тото и лото игри:
3.1.„ЕВРОБЕТ“ООД, гр. София /изх. № П-3278/17.12.2013 г./,/вх. № И-3278/13.12.13г./
На 13.12.2013 г. с вх. № И-3278, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1, т. 3 от Закона за хазарта (ЗХ), e подадено писмено искане от „ЕВРОБЕТ” ООД, гр.
София, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат
печалби за лото игра „ЛОТО ШАНС” с пет разновидности: „ЕВРОШАНС”,
„ЛОТОДЖАКПОТ”, „ЛОТОМАНИЯ”, „ШАНС” и „ПОКЕР ШАНС”, изразяваща се в
закриване на 5 /пет/ броя и откриване на 6 /шест/ 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. 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
„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 - 5
За - 5
Против - няма.
3.2.ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР“, гр. София /изх. № П3373/19.12.2013 г./,/вх. № И-3373/17.12.13г./
На 17.12.2013 г. с вх. № И-3373, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 3 и от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ДП „БЪЛГАРСКИ
СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които
ще се приемат залози и изплащат печалби за тото игра „ТОТО 2”, изразяваща се в откриване
на 1 /един/ брой тото пункт.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид 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:
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Да се даде разрешение за извършване на промяна в издадения лиценз на ДП
„БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, със седалище и адрес на управление: гр. София,
р-н „Красно село”, ул. „Хайдушко изворче” № 28, ЕИК: 202766380, представлявано от Белчо
Бойчев Иванов – изпълнителен директор, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които
ще се приемат залози и изплащат печалби за тото игра „ТОТО 2”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
3.3.ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР“, гр. София /изх. № П3425/19.12.2013 г./,/вх. № И-3425/18.12.13г./
На 18.12.2013 г. с вх. № И-3425, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 3 и от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ДП „БЪЛГАРСКИ
СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които
ще се приемат залози и изплащат печалби за тото игра „ТОТО 2”, изразяваща се в закриване
на 1 /един/ и откриване на 2 /два/ броя тото пункта.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид 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,
р-н „Красно село”, ул. „Хайдушко изворче” № 28, ЕИК: 202766380, представлявано от Белчо
Бойчев Иванов – изпълнителен директор, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които
ще се приемат залози и изплащат печалби за тото игра „ТОТО 2”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
3.4.ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР“, гр. София /изх. № П3427/19.12.2013 г./,/вх. № И-3427/18.12.13г./
На 18.12.2013 г. с вх. № И-3427, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 3 и от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ДП „БЪЛГАРСКИ
СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които
ще се приемат залози и изплащат печалби за тото игра „ТОТО 2”, изразяваща се в откриване
на 1 /един/ брой тото пункт.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид изложеното и на основание
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чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на членовете на
ДКХ да разгледат писменото искане и да вземат решение, с което:
Да се даде разрешение за извършване на промяна в издадения лиценз на ДП
„БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, със седалище и адрес на управление: гр. София,
р-н „Красно село”, ул. „Хайдушко изворче” № 28, ЕИК: 202766380, представлявано от Белчо
Бойчев Иванов – изпълнителен директор, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които
ще се приемат залози и изплащат печалби за тото игра „ТОТО 2”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
4. За залагания върху резултати от спортни състезания:
4.1.„ЕВРОБЕТ“ООД, гр. София /изх. № П-3280/17.12.2013 г./,/вх. № И-3280/13.12.13г./
На 13.12.2013 г. с вх. № И-3280, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1, т. 3 от Закона за хазарта (ЗХ), e подадено писмено искане от „ЕВРОБЕТ” ООД, гр.
София, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат
печалби за игра със залагания върху резултати от спортни състезания „СПОРТ ШАНС”,
изразяваща се в закриване на 5 /пет/ броя и откриване 6 /шест/ 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. 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
„ЕВРОБЕТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище”, ж.к.
„Подуяне”, бул. „Ситняково” № 48, ет. 4, ЕИК: 121179290, представлявано от Красен
Христов Хинков - управител, изразяващи се в промяна в броя и адресите на пунктовете, в
които ще се приемат залози и изплащат печалби за игра със залагания върху резултати от
спортни състезания „СПОРТ ШАНС”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
4.2.„ЕВРОФУТБОЛ“ООД, гр. София /изх. № П-3296/19.12.2013 г./,/вх. № И3296/14.12.13г./
На 14.12.2013 г. с вх. № И-3296, 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 хазартни игри със залагания върху резултати от спортни състезания, изразяваща се
в закриване на 7 /седем/ броя и откриване на 7 /седем/ 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.
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При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид 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 промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се
приемат залози и изплащат печалби за хазартни игри със залагания върху резултати от
спортни състезания.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
4.3.ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР“,
3372/19.12.2013 г./,/вх. № И-3372/17.12.13г./

гр.

София

/изх.

№

П-

На 17.12.2013 г. с вх. № И-3372, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 3 и от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ДП „БЪЛГАРСКИ
СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които
ще се приемат залози и изплащат печалби за игра със залагания върху резултати от спортни
състезания „СПОРТ ТОТО 1”, изразяваща се в откриване на 1 /един/ брой тото пункт.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид 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,
р-н „Красно село”, ул. „Хайдушко изворче” № 28, ЕИК: 202766380, представлявано от Белчо
Бойчев Иванов – изпълнителен директор, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които
ще се приемат залози и изплащат печалби за игра със залагания върху резултати от спортни
състезания „СПОРТ ТОТО 1”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
4.4.ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР“,
3424/19.12.2013 г./,/вх. № И-3424/18.12.13г./

гр.

София

/изх.

№

П-
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На 18.12.2013 г. с вх. № И-3424, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1, т. 3 и от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ДП „БЪЛГАРСКИ
СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които
ще се приемат залози и изплащат печалби за игра със залагания върху резултати от спортни
състезания „СПОРТ ТОТО 1”, изразяваща се в закриване на 1 /един/ и откриване на 2 /два/
броя тото пункта.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид 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,
р-н „Красно село”, ул. „Хайдушко изворче” № 28, ЕИК: 202766380, представлявано от Белчо
Бойчев Иванов – изпълнителен директор, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които
ще се приемат залози и изплащат печалби за игра със залагания върху резултати от спортни
състезания „СПОРТ ТОТО 1”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
4.5.ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР“, гр. София /изх. № П3426/19.12.2013 г./,/вх. № И-3426/18.12.13г./
На 18.12.2013 г. с вх. № И-3426, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 3 и от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ДП „БЪЛГАРСКИ
СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които
ще се приемат залози и изплащат печалби за игра със залагания върху резултати от спортни
състезания „СПОРТ ТОТО 1”, изразяваща се в откриване на 1 /един/ брой тото пункт.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид 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,
р-н „Красно село”, ул. „Хайдушко изворче” № 28, ЕИК: 202766380, представлявано от Белчо
Бойчев Иванов – изпълнителен директор, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които
ще се приемат залози и изплащат печалби за игра със залагания върху резултати от спортни
състезания „СПОРТ ТОТО 1”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
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За - 5
Против - няма.
5. За залагания върху случайни събития:
5.1.„ЕВРОБЕТ“ООД, гр. София /изх. № П-3279/17.12.2013 г./,/вх. № И-3279/13.12.13г./
На 13.12.2013 г. с вх. № И-3279, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1, т. 3 от Закона за хазарта (ЗХ), e подадено писмено искане от „ЕВРОБЕТ” ООД, гр.
София, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат
печалби за игра със залагания върху случайни събития „МЕДЖИК ШАНС”, изразяваща се в
закриване на 5 /пет/ 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. 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
„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 - 5
За - 5
Против - няма.
По Раздел петнадесети - Разглеждане на писмени искания за утвърждаване на
представени от организаторите на хазартни игри правила по чл. 22, ал. 1, т. 4 – 7 и
удостоверителни знаци по чл. 22, ал. 1, т. 9 от Закона за хазарта:
1. За игри в игрално казино:
1.1. „ЕНТЕРТЕЙМЪНТ“АД, гр. Пловдив /изх. № П-3392/19.12.2013 г./,/вх. № И3392/18.12.13г./
На 18.12.2013 г. с вх. № И-3392, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕНТЕРТЕЙМАНТ” АД, гр.
Пловдив, за утвърждаване на Задължителни игрални условия и правила за организиране и
провеждане на хазартни игри в игрално казино с адрес: гр. Пловдив, р-н „Централен”, ул.
„Капитан Райчо” № 2, хотел „Тримонциум Принцес”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид 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 „ЕНТЕРТЕЙМАНТ” АД със седалище и
адрес на управление: гр. Пловдив, р-н „Централен”, ул. „Капитан Райчо” № 2, ЕИК:
121882577, представлявано от изпълнителните директори: Корай Йонашчъ, Хасан Йозгюр
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Фидан и Бора Ефендиоглу от всеки двама от общо тримата изпълнителни директори само
заедно, Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри в игрално казино с адрес: гр. Пловдив, р-н „Централен”, ул. „Капитан Райчо” № 2, хотел
„Тримонциум Принцес”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2. За игри с игрални автомати:
2.1. „ПРИЗМА 08“ЕООД, гр. Павликени /изх. № П-3180/17.12.2013 г./,/вх. № И3180/10.12.13г./
На 10.12.2013 г. с вх. № И-3180 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 „ПРИЗМА 08” ЕООД, гр.
Павликени, за 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. Свищов, обл. Велико
Търново, ул. „Патриарх Евтимий” № 99.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид 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:
I.Да бъдат утвърдени представените от „ПРИЗМА 08” ЕООД, със седалище и
адрес на управление: гр. Павликени, обл. Велико Търново, ул. „Илия Златев” № 10 б, ЕИК:
200447035, представлявано от Даринка Гечева Аргирова – управител, за игрална зала с адрес:
гр. Свищов, обл. Велико Търново, ул. „Патриарх Евтимий” № 99:
1.
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни
игри с игрални автомати.
2.
Задължителни технически изисквания за системите за контрол върху
хазартните игри и игралното оборудване.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.2. „ИЙСТ МГ ИНВЕСТ“ЕООД, гр. София /изх. № П-3258/17.12.2013 г./,/вх. № И3258/12.12.13г./
На 12.12.2013 г. с вх. № И-3258, 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 „ИЙСТ МГ ИНВЕСТ”
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 в игрална зала с адрес:
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гр. София, район „Триадица” – централна градска част, пл. „България” № 1, североизточна
част на пешеходен подлез на НДК, УПИ І – за НДК, КОО и подземни гаражи, кв. 369,
местност „Зона Г – ГГЦ”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид 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 „ИЙСТ МГ ИНВЕСТ” ЕООД със седалище
и адрес на управление: гр. София, район „Сердика”, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 98, ет. 2,
ЕИК: 200496303, представлявано от Митко Иванов Грънчаров – управител, 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 „Триадица” – централна
градска част, пл. „България” № 1, североизточна част на пешеходен подлез на НДК, УПИ І –
за НДК, КОО и подземни гаражи, кв. 369, местност „Зона Г – ГГЦ”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.3. ЕТ „СИЛВИ СЕРБЕЗОВ – МЕРКУРИЙ 6000“, гр. Русе /изх. № П-3315/17.12.2013
г./,/вх. № И-3315/12.12.13г./
На 14.12.2013 г. с вх. № И-3315, 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 „СИЛВИ СЕРБЕЗОВ МЕРКУРИЙ 6000”, гр. Русе, 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 в игрална зала с адрес:
гр. Русе, ул. „Шести септември” № 90.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид 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 „СИЛВИ СЕРБЕЗОВ - МЕРКУРИЙ
6000” със седалище и адрес на управление: гр. Русе, ул. „Княжеска” № 26, вх. Б, ет. 1, ЕИК:
117504909, представляван от Силви Трифонов Сербезов /физическо лице-търговец/,
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, ул. „Шести септември” № 90.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5

Стр. 73
За - 5
Против - няма.
2.4. ЕТ „СИЛВИ СЕРБЕЗОВ – МЕРКУРИЙ 6000“, гр. Русе /изх. № П-3316/17.12.2013
г./,/вх. № И-3316/12.12.13г./
На 14.12.2013 г. с вх. № И-3316, 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 „СИЛВИ СЕРБЕЗОВ МЕРКУРИЙ 6000”, гр. Русе, 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 в игрална зала с адрес:
гр. Русе, бул. „Липник” № 113.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид 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 „СИЛВИ СЕРБЕЗОВ - МЕРКУРИЙ
6000” със седалище и адрес на управление: гр. Русе, ул. „Княжеска” № 26, вх. Б, ет. 1, ЕИК:
117504909, представляван от Силви Трифонов Сербезов /физическо лице-търговец/,
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, бул. „Липник” № 113.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.5. „АБ И МД“ЕООД, гр. Първомай /изх. № П-3249/19.12.2013 г./,/вх. № И3249/12.12.13г./
На 12.12.2013 г. с вх. № И-3249, 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 „АБ И МД” ЕООД,
гр. Първомай, 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. Златоград,
област Смолян, ул. „Беловидово” № 23, УПИ І-1342, кв. 133.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид 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 „АБ
И МД” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Първомай, ул. „Симеон Велики” № 34,
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ЕИК: 115131330, представлявано от Боряна Стефанова Маринова - управител, за игрална
зала с адрес: гр. Златоград, област Смолян, ул. „Беловидово” № 23, УПИ І-1342, кв. 133.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „АБ И МД” ЕООД, гр. Първомай,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати.
ІІI. Да бъдат утвърдени представените от „АБ И МД” ЕООД, гр. Първомай,
Задължителни технически изисквания за системите за контрол върху хазартните игри и
игралното оборудване.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.6. „МАКАО“ООД, гр. Пловдив /изх. № П-3349/19.12.2013 г./,/вх. № И-3349/16.12.13г./
На 16.12.2013 г. с вх. № И-3349, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1, т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „МАКАО” ООД, гр.
Пловдив, за 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. Пловдив,
бул. „Руски” № 70, хотел „Лайпциг”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид 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
„МАКАО” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Братя Бъкстон” № 99,
ЕИК: 115515879, представлявано от Динко Георгиев Миленчев – управител, и Гаврил
Тодоров Четрафилов - управител, заедно и поотделно, за игрална зала с адрес: гр. Пловдив,
бул. „Руски” № 70, хотел „Лайпциг”.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „МАКАО” ООД, гр. Пловдив,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати.
ІІI. Да бъдат утвърдени представените от „МАКАО” ООД, 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 - 5
За - 5
Против - няма.
2.7. ЕТ „ПЕТЪР РАШКОВ“, гр. София /изх. № П-3356/19.12.2013 г./,/вх. № И3356/17.12.13г./
На 17.12.2013 г. с вх. № И-3356, 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
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РАШКОВ”, гр. София, за утвърждаване на Задължителни игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес:. гр. Сандански,
област Благоевград, ул. „Македония“ № 43.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид 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, район „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.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от, ЕТ „ПЕТЪР РАШКОВ“ гр. София
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
3. Разглеждане на постъпили писмени искания за утвърждаване на правила по чл. 22,
ал. 1, т. 7 от Закона за хазарта /изх. № 1738/19.12.2013 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:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

На 12.12.2013 г. с вх. № И-3255 от ЕТ „НУШИ – ТЕМЕНУЖКА ПЕТРОВА”, гр.
Ботевград.
На 12.12.2013 г. с вх. № И-3256 от „НУШИ 67” ЕООД, гр. Ботевград.
На 12.12.2013 г. с вх. № И-3257 от „ТИ-ВИ-67” ООД, гр. Ботевград.
Нa 14.12.2013 г. с вх. № И-3304 от „РАДКА МОСКОВА” ООД.
Нa 14.12.2013 г. с вх. № И-3305 от „РАДКА МОСКОВА” ООД, гр. Самоков.
Нa 14.12.2013 г. с вх. № И-3306 от „РАДКА МОСКОВА” ООД, гр. Самоков.
Нa 14.12.2013 г. с вх. № И-3307 от „РАДКА МОСКОВА” ООД, гр. Самоков.
Нa 14.12.2013 г. с вх. № И-3308 от „РАДКА МОСКОВА” ООД, гр. Самоков
Нa 14.12.2013 г. с вх. № И-3309 от „РАДКА МОСКОВА” ООД, гр. Самоков
Нa 14.12.2013 г. с вх. № И-3310 от „РАДКА МОСКОВА” ООД, гр. Самоков
Нa 14.12.2013 г. с вх. № И-3311 от „РАДКА МОСКОВА” ООД, гр. Самоков
Нa 14.12.2013 г. с вх. № И-3312 от „РАДКА МОСКОВА” ООД, гр. Самоков
На 14.12.2013 г. с вх. № И-3313 от „КАЗИНО ЛАРЖ” ЕООД, гр. Самоков
На 14.12.2013 г. с вх. № И-3314 от „КАЗИНО ЛАРЖ” ЕООД, гр. Самоков
На 16.12.2013 г. с вх. № И-3339 от „ОЛИМП 09” ООД, гр. Пловдив
На 16.12.2013 г. с вх. № И-3340 от „ОЛИМП 09” ООД, гр. Пловдив
На 16.12.2013 г. с вх. № И-3341 от „КАЗИНО ЦЕНТРАЛ” ООД, гр. Пловдив
На 16.12.2013 г. с вх. № И-3342 от „АРИСТОКРАТ ГЕЙМС 2000” ООД, гр. София
На 16.12.2013 г. с вх. № И-3343 от „ОУШЪН ГЕЙМС” ООД, гр. София
На 16.12.2013 г. с вх. № И-3344 от „ОУШЪН ГЕЙМС” ООД, гр. София.
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На 16.12.2013 г. с вх. № И-3345 от „ОУШЪН ГЕЙМС” ООД, гр. София.
На 16.12.2013 г. с вх. № И-3346 от „ОУШЪН ГЕЙМС” ООД, гр. София
На 16.12.2013 г. с вх. № И-3347 от „ОУШЪН ГЕЙМС” ООД, гр. София
На 16.12.2013 г. с вх. № И-3348 от „КАЗИНО ДИАМАНТ” ООД, гр. Пловдив.
На 16.12.2013 г. с вх. № И-3352 от „ФОРС” ООД, гр. Варна
На 12.12.2013 г. с вх. № И-3241 от „ГЕЙМ-4” АД, гр. София
На 12.12.2013 г. с вх. № И-3241 от „ГЕЙМ-4” АД, гр. София
На 12.12.2013 г. с вх. № И-3243 от „СИТИ КАЗИНО ГРУП“ ООД, гр. София
На 12.12.2013 г. с вх. № И-3244 от „СИТИ КАЗИНО ГРУП“ ООД, гр. София
На 12.12.2013 г. с вх. № И-3245 от „КАЗИНО БУДА“ ЕООД, гр. София
На 12.12.2013 с вх. № И-3247 от „ГЕЙМЪР – 2001“ ЕООД, гр. София
На 13.12.2013 г. с вх. № 3281 от „ЕМБО“ ЕООД, гр. Своге
На 13.12.2013 г. с вх. № 3272 от „КАЗИНО САЛОН – 02“ ЕООД, гр. София
На 13.12.2013 г. с вх. № 3282 от „ФОКС 1“ ООД, гр. Бургас
На 13.12.2013 г. с вх. № 3284 от „ЕКО КАРИ“ ЕООД, гр. Ботевград
На 13.12.2013 г. с вх. № 3285 от „МАКАО 2“ ООД, гр. Пловдив
На 14.12.2013 г. с вх. № 3302 от „РАДКА МОСКОВА“ ООД, гр. Самоков
На 14.12.2013 г. с вх. № 3302 от „РАДКА МОСКОВА“ ООД, гр. Самоков
На 14.12.2013 г. с вх. № 3326 от “КОРА“ ЕООД гр. Хасково
На 14.12.2013 г. с вх. № 3325 от “КОРА“ ЕООД гр. Хасково
На 14.12.2013 г. с вх. № 3323 от „НЮ ВИЖЪН“ ООД, гр. Димитровград
На 14.12.2013 г. с вх. № 3324 от „ГОЛДЪН ГЕЙМИНГ ГРУП“ ООД
На 14.12.2013 г. с вх. № И-3327 от „ИМПЕРИАЛ – ДД 2010” ООД
На 14.12.2013 г. с вх. № И-3328 от ЕТ „ДАНИЦА-ДИМИТЪР СТОЕВ”, гр. Горна
Оряховица
45. На 14.12.2013 г. с вх. № И-3329 от „АНДИВА” ООД, гр. Горна Оряховица
46. На 12.12.2013 г. с вх. № И-3330 от „ИМПЕРИАЛ БГ” ООД, гр. Несебър
47. На 14.12.2013 г. с вх. № И-3331 от „ЕМИЛИ ГЕЙМС” ЕООД, гр. София
48. На 16.12.2013 г. с вх. № И-3334 от „Д-3” ЕООД, гр. Пловдив
49. На 16.12.2013 г. с вх. № И-3335 от „МИЛТАС” ЕООД, гр. Пловдив
50. На 16.12.2013 г. с вх. № И-3336 от „МИЛТАС” ЕООД, гр. Пловдив
51. 16.12.2013 г. с вх. № И-3337 от ЕТ„Фарт-Мр-Федор Милев Павлов”
52. На 13.12.2013 г. с вх. № И-3274 от „ОСКАР БЕТ” ООД, гр. Пловдив
53. На 12.12.2013 г. с вх. № И-3234 от ЕТ „Г.А.К. – ГЕОРГИ ИВАНОВ”
54. На 12.12.2013 г. с вх. № И-3235 от „ЛАЙТ-ИН ГЕЙМ” ООД, гр. Пловдив
55. На 12.12.2013 г. с вх. № И-3236 от ЕТ „Г.А.К. – ГЕОРГИ ИВАНОВ”, гр. Пловдив
56. На 12.12.2013 г. с вх. № И-3237 от „ЛАЙТ-ИН ГЕЙМ” ООД, гр. Пловдив
57. На 12.12.2013 г. с вх. № И-3238 от „ПАСК ЕЛЕКТРОНИК” ЕООД, гр. Пловдив
58. На 12.12.2013 г. с вх. № И-3239 от „ММ ПЛЮС” ЕООД, гр. Пловдив
59. На 12.12.2013 г. с вх. № И-3240 от „ТИЙ ДЖИ” ЕООД, гр. Пловдив
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 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.
ЕТ „НУШИ – ТЕМЕНУЖКА ПЕТРОВА” със седалище и адрес на
управление: гр. Ботевград, Софийска област, бул. „Цар Освободител” № 14, ЕИК: 131092777,
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
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представляван от Теменужка Петрова Микова /физическо лице – търговец/, за игрална зала
с адрес: гр. Ботевград, Софийска област, бул. „Цар Освободител” № 14.
2.
„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, област Ловеч,
ул. „Никола Йонков Вапцаров” № 4.
3.
„ТИ-ВИ-67” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Ботевград,
Софийска област, ул. „Цар Освободител” № 14, ЕИК: 122026408, представлявано от
Теменужка Петрова Микова – управител, за игрална зала с адрес: гр. Ботевград, Софийска
област, пл. „Незнаен войн” № 5.
4.
„РАДКА МОСКОВА” ООД със седалище и адрес на управление: гр.
Самоков, ул. „Проф. Васил Захариев” № 1, ЕИК: 832080578, представлявано от Радка
Данаилова Москова – управител и Любомир Петров Петков - управител, заедно и поотделно,
за игрална зала с адрес: гр. Кюстендил, бул. „България” № 17.
5.
„РАДКА МОСКОВА” ООД със седалище и адрес на управление: гр.
Самоков, ул. „Проф. Васил Захариев” № 1, ЕИК: 832080578, представлявано от Радка
Данаилова Москова – управител и Любомир Петров Петков - управител, заедно и поотделно,
за игрална зала с адрес: гр. Каблешково, област Бургас, ул. „Иван Вазов” № 26.
6.
„РАДКА МОСКОВА” ООД със седалище и адрес на управление: гр.
Самоков, ул. „Проф. Васил Захариев” № 1, ЕИК: 832080578, представлявано от Радка
Данаилова Москова – управител и Любомир Петров Петков - управител, заедно и поотделно,
за игрална зала с адрес: гр. Момчилград, област Кърджали, ул. „Александър Стамболийски”
№ 10, УПИ І, пл.сн. № 493, кв. 31.
7.
„РАДКА МОСКОВА” ООД със седалище и адрес на управление: гр.
Самоков, ул. „Проф. Васил Захариев” № 1, ЕИК: 832080578, представлявано от Радка
Данаилова Москова – управител и Любомир Петров Петков - управител, заедно и поотделно,
за игрална зала с адрес: гр. Перущица, област Пловдив, ул. „Александър Стамболийски” № 2.
8.
„РАДКА МОСКОВА” ООД със седалище и адрес на управление: гр.
Самоков, ул. „Проф. Васил Захариев” № 1, ЕИК: 832080578, представлявано от Радка
Данаилова Москова – управител и Любомир Петров Петков - управител, заедно и поотделно,
за игрална зала с адрес: гр. Пещера, ул. „Васил Петлешков” № 2.
9.
„РАДКА МОСКОВА” ООД със седалище и адрес на управление: гр.
Самоков, ул. „Проф. Васил Захариев” № 1, ЕИК: 832080578, представлявано от Радка
Данаилова Москова – управител и Любомир Петров Петков - управител, заедно и поотделно,
за игрална зала с адрес: гр. Раднево, ул. „Георги Димитров” № 5.
10.
„РАДКА МОСКОВА” ООД със седалище и адрес на управление: гр.
Самоков, ул. „Проф. Васил Захариев” № 1, ЕИК: 832080578, представлявано от Радка
Данаилова Москова – управител и Любомир Петров Петков - управител, заедно и поотделно,
за игрална зала с адрес: гр. Самоков, Софийска област, ул. „Ихтиманско шосе” № 1.
11.
„РАДКА МОСКОВА” ООД със седалище и адрес на управление: гр.
Самоков, ул. „Проф. Васил Захариев” № 1, ЕИК: 832080578, представлявано от Радка
Данаилова Москова – управител и Любомир Петров Петков - управител, заедно и поотделно,
за игрална зала с адрес: гр. Ямбол, ул. „Раковски” № 16.
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12.
„РАДКА МОСКОВА” ООД със седалище и адрес на управление: гр.
Самоков, ул. „Проф. Васил Захариев” № 1, ЕИК: 832080578, представлявано от Радка
Данаилова Москова – управител и Любомир Петров Петков - управител, заедно и поотделно,
за игрална зала с адрес гр. Червен бряг, обл. Плевен, ул. „Екзарх Йосиф” № 5.
13.
„КАЗИНО ЛАРЖ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр.
Самоков, Софийска област, ул. „Проф. Васил Захариев” № 1, ЕИК: 202480016,
представлявано заедно и поотделно от Радка Данаилова Москова и Даниел Кирилов Москов –
управители, за игрална зала с адрес: гр. Карнобат, област Бургас, ул. „П. Евтимий” № 1.
14.
„КАЗИНО ЛАРЖ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр.
Самоков, Софийска област, ул. „Проф. Васил Захариев” № 1, ЕИК: 202480016,
представлявано заедно и поотделно от Радка Данаилова Москова и Даниел Кирилов Москов –
управители, за игрална зала с адрес: гр. Бургас, к-с „Лазур”, бл. 160, първи сутерен и партер.
15.
„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 игрална зала с адрес: гр. Пловдив, район
„Западен”, кв. „Кишинев - Смирненски”, бул. „Пещерско шосе” № 61А.
16.
„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 игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ж.к. „Тракия”,
ул. „Съединение” № 27А.
17.
„КАЗИНО ЦЕНТРАЛ” ООД със седалище и адрес на управление: гр.
Пловдив, район „Западен”, ул. „Копривщица” № 36А – офис 9, ЕИК: 202036563,
представлявано от Ваня Алексиева Дакова – управител, за игрална зала с адрес: гр. Пловдив,
район „Централен”, бул. „Христо Ботев” № 116.
18.
„АРИСТОКРАТ ГЕЙМС 2000” ООД, със седалище и адрес на
управление: гр. София, район „Искър”, ж.к. „Дружба”, бл. 77, вх. Г, ет. 1, ап. 70, ЕИК:
131558673, представлявано заедно и поотделно от Пламен Петров Петков и Петър Георгиев
Лашов – управители, за игрална зала с адрес: гр. Септември, област Пазарджик, ул. „Любен
Каравелов” № 13.
19.
„ОУШЪН ГЕЙМС” ООД, със седалище и адрес на управление: гр.
София, район “Слатина”, ж.к. „Слатина – Христо Смирненски”, Търговски комплекс, офис 8,
ЕИК: 130948357, представлявано от Пламен Петров Петков – управител, за игрална зала с
адрес: гр. Елин Пелин, Софийска област, ул. „Иван Вазов” № 1А, парцел VІІ, кв. 23.
20.
„ОУШЪН ГЕЙМС” ООД, със седалище и адрес на управление: гр.
София, район “Слатина”, ж.к. „Слатина – Христо Смирненски”, Търговски комплекс, офис 8,
ЕИК: 130948357, представлявано от Пламен Петров Петков – управител, за игрална зала с
адрес: гр. Ботевград, Софийска област, бул. „3-ти март” № 79, хотел „Ботевград”.
21.
„ОУШЪН ГЕЙМС” ООД, със седалище и адрес на управление: гр.
София, район “Слатина”, ж.к. „Слатина – Христо Смирненски”, Търговски комплекс, офис 8,
ЕИК: 130948357, представлявано от Пламен Петров Петков – управител, за игрална зала с
адрес: гр. София, УПИ 705, кв. 66, магазин № 8, м. „Христо Смирненски - Слатина”.
22.
„ОУШЪН ГЕЙМС” ООД, със седалище и адрес на управление: гр.
София, район “Слатина”, ж.к. „Слатина – Христо Смирненски”, Търговски комплекс, офис 8,
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ЕИК: 130948357, представлявано от Пламен Петров Петков – управител, за игрална зала с
адрес: гр. София, ул. „Русалски лък” № 2А, обект 8.
23.
„ОУШЪН ГЕЙМС” ООД, със седалище и адрес на управление: гр.
София, район “Слатина”, ж.к. „Слатина – Христо Смирненски”, Търговски комплекс, офис 8,
ЕИК: 130948357, представлявано от Пламен Петров Петков – управител, за игрална зала с
адрес: с. Равда, община Несебър, УПИ-ХХ-494, кв. 32.
24.
„КАЗИНО ДИАМАНТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр.
Пловдив, район „Северен”, ул. „Полковник Бонев” № 8, ЕИК: 115857797, представлявано от
Павел Захариев Буков – управител, за игрално казино с адрес: гр. Пловдив, ул. „Васил
Левски” № 11.
25.
„ФОРС” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Варна, р-н
„Приморски”, ул. „Подвис” № 27, вх. Б, ет. 5, ап. 46, ЕИК: 103869699, представлявано от
Радослав Анастасов Савов – управител и Станислав Георгиев Гочев – управител, заедно и
поотделно, за игрална зала с адрес: гр. Варна, ул. „Доктор Пискюлиев” № 21.
26.
„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 игрална зала с адрес: гр. София, ул. „Дякон Игнатий” № 4.
27.
„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 игрална зала с адрес: гр. Варна, ул. „Преслав“ № 44;
28.
„СИТИ КАЗИНО ГРУП” ООД със седалище и адрес на управление: гр.
София, район „Лозенец”, ул. „Златовръх” № 37, ЕИК: 200279388, представлявано от Митко
Цветанов Тодоров – управител, за игрална зала с адрес: гр. София, ж.к. „Люлин“, ул. „ Панчо
Владигеров“ № 44;
29.
„СИТИ КАЗИНО ГРУП” ООД със седалище и адрес на управление: гр.
София, район „Лозенец”, ул. „Златовръх” № 37, ЕИК: 200279388, представлявано от Митко
Цветанов Тодоров – управител, за игрална зала с адрес: гр. Троян, област Ловеч, ул. „Захари
Стоянов“ № 7;
30.
„КАЗИНО БУДА” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр.
София, район „Младост”, ул. „Михаил Тенев” № 6, ет. 2, ЕИК: 175086943, представлявано от
Малина Иванова Славчева – управител, за игрална зала с адрес: гр. София, район
„Кремиковци”, ж.к. „Ботунец”, ул. „Балкан“ № 1 А;
31.
„ГЕЙМЪР-2001” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София,
район „Лозенец”, ул. „Златовръх” № 37, ЕИК: 130602533, управлявано и представлявано от
Митко Цветанов Тодоров – управител, за игрална зала с адрес: : гр. София, район „Лозенец“,
бул. „Христо Смирненски“ № 78;
32.
„ЕМБО” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Своге, ул.
“Христо Смирненски” № 3, ЕИК: 130504352, представлявано от Боян Рангелов Боянов –
управител, за игрална зала с адрес: гр. Своге, ул. „Александър Стамболийски“ № 3;
33.
„КАЗИНО САЛОН – 02” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр.
София, район „Оборище”, бул. „Мадрид”, № 2А, ЕИК: 201299237, представлявано от Георги
Петков Карагьозов – управител, за игрална зала с адрес: гр. Ардино, област Кърджали, ул.
„Родопи“ № 1, комплекс „Ардон“;
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34.
„ФОКС-1” ООД със седалище и адрес на управление гр. Бургас, ж.к.
„Братя Миладинови”, бл. 38, партер, зала „Пагане”, ЕИК: 102046225, представлявано от
Пламен Петков Петков – управител, за игрална зала с адрес: гр. Бургас, ж.к. „Братя
Миладинови“ бл. 38;
35.
„ЕКО КАРИ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Ботевград,
ул. „Ал. Стамболийски” № 48, ЕИК: 175346800, представлявано от Цветан Петьов Иванов управител, за игрална зала с адрес: гр. Етрополе, област София, ул. „Георги Бенковски“ № 2;
36.
„МАКАО 2” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив,
район „Южен”, ул. „Братя Бъкстон” № 99, ЕИК: 115855846, представлявано заедно и
поотделно от Цветелина Иванова Четрафилова и Динко Георгиев Миленчев – управители, за
игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ул. „Вратица“ № 1;
37.
„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. Костинброд, област София, ул.
„Охрид“ № 11;
38.
„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: с. Камено, община Бургас, област
Бургас, , ул. „Никола Камбов“ № 2;
39.
„КОРА” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Хасково, ул.
„Патриарх Евтимий”, бл. 1, ЕИК: 836034820, представлявано от Веселин Кирилов Сивинов –
управител, за игрална зала с адрес: гр. Свиленград, област Хасково, ул. „14-ти март“,
комплекс „Али Баба“;
40.
„КОРА” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Хасково, ул.
„Патриарх Евтимий”, бл. 1, ЕИК: 836034820, представлявано от Веселин Кирилов Сивинов –
управител, за игрална зала с адрес: гр. Хасково, област Хасково, ул. „Варна“ № 12;
41.
„НЮ ВИЖЪН” ООД със седалище и адрес на управление: гр.
Димитровград, ул. „Казинбарцика” № 2-А, ет. 1, ап. офис 1, ЕИК: 126615553, представлявано
от Веселин Кирилов Сивинов – управител и Диан Ганчев Николов – управител, заедно и
поотделно, за игрална зала с адрес: гр. Хасково, област Хасково, ул. „Ястреб“ № 17;
42.
“ГОЛДЪН ГЕЙМИНГ ГРУП”ООД, със седалище и адрес на управление:
гр. Димитровград, област Хасково, ул. „Казинцбарцика” № 2-А, ет. 1, ЕИК 201492357,
представлявано заедно и поотделно от Веселин Кирилов Сивинов и Веселин Михайлов
Бъчваров - управители, за игрална зала с адрес: гр. Хасково, област Хасково, ж.к. „Орфей“,
комплекс „Веспрем“;
43.
„ИМПЕРИАЛ – ДД 2010” ООД със седалище и адрес на управление: гр.
Шумен, бул. „Славянски” № 30, ЕИК: 104691303, представлявано от Даниел Любенов
Радулов - управител, за игрална зала с адрес: гр. Шумен, бул. „Славянски” № 30.
44.
ЕТ „ДАНИЦА-ДИМИТЪР СТОЕВ” със седалище и адрес на управление:
гр. Горна Оряховица, ул. „Панайот Цвикев” № 29, ЕИК: 020129127, представляван от
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Димитър Василев Стоев – управител, за игрална зала с адрес: гр. Силистра, ул. „Симеон
Велики” № 16.
45.
„АНДИВА” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Горна
Оряховица, област Велико Търново, ул. „Георги Измирлиев” № 4, ЕИК: 104687112,
представлявано от Димитър Василев Стоев и Анастас Димитров Начев – управители, заедно и
поотделно, за игрална зала с адрес: гр. Горна Оряховица, област Велико Търново, ул. „Ангел
Кънчев” № 47.
46.
„ИМПЕРИАЛ БГ” ООД със седалище и адрес на управление: гр.
Несебър, к.к. „Слънчев бряг”, хотел „Хризантема”, ЕИК 102040674, представлявано от Пейко
Димитров Янков – управител и Йордан Димитров Йорданов – управител, за игрално казино с
адрес: гр. Несебър, област Бургас, к.к. „Слънчев бряг” - хотел „Хризантема”.
47.
„ЕМИЛИ ГЕЙМС” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр.
София, район „Люлин”, ж.к. „Люлин - 4”, бул. „Панчо Владигеров” № 1, ЕИК: 202424640,
представлявано от Пламена Лазарова Джурова - управител, за игрална зала с адрес: гр.
София, ж.к. „Левски – зона В”, ул. „Поп Груйо” № 73.
48.
„Д-3” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул.
„Лъджене” № 10 А, ет. 7, ап. 21, ЕИК: 115882188, представлявано от Димитър Георгиев
Зайков – управител, за игрална зала с адрес: с. Ягодово, община Родопи, област Пловдив, ул.
„Христо Ботев” № 36, УПИ ІV – ресторант от кв. 32.
49.
„МИЛТАС” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, р-н
„Южен”, ул. „Тодор Александров” № 57, ЕИК: 160108362, представлявано от Миланка
Кирилова Таскова – управител, за игрална зала с адрес: с. Тополово, община Асеновград,
област Пловдив, ул. „Отец Паисий” № 5.
50.
„МИЛТАС” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, р-н
„Южен”, ул. „Тодор Александров” № 57, ЕИК: 160108362, представлявано от Миланка
Кирилова Таскова – управител, за игрална зала с адрес: гр. Пловдив, р-н „Южен”, кв.
„Въстанически – Север”, ул. „Даме Груев” № 36, УПИ ІІ-478 в кв. 10-нов.
51.
ЕТ„ФАРТ-МР-Федор Милев Павлов”, със седалище и адрес на
управление: гр. Тетевен, ул. „Д. Стойчев” № 12, ЕИК: 110019473, представляван от Федор
Милев Павлов – физическо лице-търговец, за игрална зала с адрес: гр. Тетевен, област Ловеч,
пл. „Сава Младенов“.
52.
„ОСКАР БЕТ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив,
р-н „Централен”, ул. „Генерал Данаил Николаев” № 74, ЕИК: 201969940, представлявано от
Костадин Михайлов Корадов – управител, за игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ул. „Генерал
Данаил Николаев“ № 74-76, ет. 1.
53.
ЕТ „Г.А.К. – ГЕОРГИ ИВАНОВ”, със седалище и адрес на управление:
гр. Пловдив, ж.к. „Тракия”, пред бл. 1 – кафе „Арас”, ЕИК: 115102204, представляван от
Георги Добрев Иванов /физическо лице – търговец/, за игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ж.к.
„Тракия“, бул. „Освобождение“, пред бл. 1, кафе „Арас”.
54.
„ЛАЙТ-ИН ГЕЙМ” ООД със седалище и адрес на управление: гр.
Пловдив, район „Централен”, ул. „Княз Александър І” № 42, ЕИК: 115843114,
представлявано от Николай Евтимов Евтимов – управител, за игрална зала с адрес: с.
Белозем, общ. Раковски, обл. Пловдив, ул. „Родопи”, Битов комбинат.
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55.
ЕТ „Г.А.К. – ГЕОРГИ ИВАНОВ”, със седалище и адрес на
управление: гр. Пловдив, ж.к. „Тракия”, пред бл. 1 – кафе „Арас”, ЕИК: 115102204,
представляван от Георги Добрев Иванов /физическо лице – търговец/, за игрална зала с адрес:
с. Калояново, обл. Пловдив, ул. „Васил Левски” № 10.
56.
„ЛАЙТ-ИН ГЕЙМ” ООД със седалище и адрес на управление: гр.
Пловдив, район „Централен”, ул. „Княз Александър І” № 42, ЕИК: 115843114,
представлявано от Николай Евтимов Евтимов – управител, за игрална зала с адрес: гр.
Раковски, обл. Пловдив, ул. „Петър Богдан” № 77-А.
57.
„ПАСК ЕЛЕКТРОНИК” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр.
Пловдив, р-н „Централен”, ул. „Княз Александър І” № 42, офис 20, ЕИК: 115514720,
представлявано от Иван Томов Незамов - управител, за игрална зала с адрес: с. Мало Конаре,
общ. Пазарджик, ул. „Седма” № 63А.
58.
„ММ-ПЛЮС” EООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив,
р-н „Централен”, ул. „Княз Александър І” № 42, офис 20, ЕИК: 115600991, представлявано от
Николай Евтимов Евтимов - управител, за игрална зала с адрес: гр. Белово, обл. Пазарджик,
ул. „Освобождение” № 60.
59.
„ТИЙ ДЖИ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, рн „Централен”, ул. „Иван Вазов” № 96, ЕИК: 115602191, представлявано от Добромир
Георгиев Иванов – управител, за игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ул. „Иван Вазов” № 96.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
4. За моментна лотарийна игра:
4.1.„НЮ ГЕЙМС“ООД, гр. София /изх. № П-3412/19.12.2013 г./,/вх. № И-3412/18.12.13г./
На 18.12.2013 г. с вх. № И-3412, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 9 и т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „НЮ ГЕЙМС” ООД, гр.
София, за утвърждаване на Задължителни игрални условия и правила за организиране и
провеждане на моментна лотарийна игра „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ” и утвърждаване на 2
/два/ броя образци на талони за участие в моментна лотарийна игра „НАЦИОНАЛНА
ЛОТАРИЯ”, разновидност „СДЕЛКА ИЛИ НЕ” с тираж 6 000 000 бр., номинална стойност –
3 лв. и „ЛОТО +“ с тираж – 7 500 000 бр., номинал – 2 лв.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид изложеното и на основание
чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, 9 и 11 от ЗХ председателят предлага на членовете
на ДКХ да разгледат писменото искане и да вземат решение, с което:
I. Да бъдат утвърдени представените от „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, Задължителни
игрални условия и правила за организиране и провеждане на моментна лотарийна игра
„НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ”.
II. Да бъдат утвърдени представените 2 /два/ броя образци на талони за участие в
моментна лотарийна игра „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ”, разновидност „СДЕЛКА ИЛИ НЕ” с
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тираж 6 000 000 бр., номинална стойност – 3 лв. и „ЛОТО +“ с тираж – 7 500 000 бр.,
номинал – 2 лв.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
По раздел шестнадесети - Поправка на очевидна фактическа грешка:
1. За игри с игрални автомати:
1.1.„МИЛИОН КАЗИНО“ООД, гр. София /изх. № П-2531.1/19.12.2013 г./,/вх. № И2531.1/12.12.13г./
На 12.12.2013 г. с писмо с вх. № И-2995, Държавната комисия по хазарта е
уведомена за очевидна фактическа грешка в Удостоверение за издаден лиценз № И2531/24.10.2013 г.
На 25.09.2013 г. с вх. № И-2531, 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 подмяна на 15 /петнадесет/ броя игрални автомати с 25 /двадесет и пет/
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 в игрална зала с адрес: гр. София, район „Изгрев”,бул. „Цариградско шосе” № 16,
бл. 11.
В Удостоверение за издаден лиценз № И-2531/24.10.2013 г. в списъка на
игралните автомати, които ще бъдат експлоатирани в игралната зала е допусната грешка в
изписването на типа и версията на игрални автомати.
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-2531/18.10.2013 г.
Погрешно изписаните наименование, тип, версия, номер на игралните
автомати и номер на удостоверение за одобрен тип ИА на игралните автомати на
позиции № 15 и № 16 се поправят.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
Председател:
/Огнемир Митев/
Секретар-протоколчик:
/Теодора Генчева/

