РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВОНАФИНАНСИТЕ
ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА

ПРОТОКОЛ
№1
София, 21.01.2014 г.
Днес, 21 янари 2014 г. се проведе заседание на Държавната комисия по хазарта (ДКХ)
с участието на г-н Огнемир Митев – председател, г-н Васил Панов, г-жа 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 - Определяне на интернет страници, чрез които се организират хазартни
игри от лица, които не са получили лиценз по Закона за хазарта /изх. № П-39/15.01.2014
г./
Раздел втори - 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. № 38/15.01.2014 г./
Раздел трети - Утвърждаване на списък с лаборатории в Република България и в
другите държави-членки на Европейския съюз, в другите държави – страни по
Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация
Швейцария, които могат да извършват изпитвания на игрално оборудване и игрален
софтуер на комуникационно оборудване:
1. „ИГЕЙМИНГ КЪМПЛАЙНС СЪРВИСИС ЛИМИТИД“, Великобритания /изх. № П4/14.01.2014 г./,/вх. № И-4/06.01.2014г./
Раздел четвърти - Разглеждане на заявления за утвърждаване на тип, версия и
модификация на игрално оборудване, които могат да се експлоатират в страната, по
списък.
Раздел пети - Разглеждане на писмени искания за промени в обстоятелства, вписани в
издаден лиценз:
1. За игри в игрално казино:
1.1.„АКТИВ –БГ“АД, гр. София /изх. № П-3552/14.01.2014 г./,/вх. № И-3552/21.12.2013г./
2. За игри с игрални автомати:
2.1.„ЕВРО-ГЕЙМС“ЕООД, гр. Благоевград /изх. № П-3248/14.01.2014 г./,/вх. № И3248/12.12.2013г./
2.2.„КЕСТЕН – 2007“ЕООД, гр. София /изх. № П-3477/15.01.2014 г./,/вх. № И3477/20.12.2013г./
2.3.“Е.Г.-ДИМИТРОВГРАД“ЕООД, гр. София /изх. № П-59/20.01.2014 г./,/вх. № И59/15.01.2014г./
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Раздел шести - Разглеждане на писмено искане за промяна в обстоятелства, вписани в
Търговския регистър:
1. За игри с игрални автомати:
1.1.“ОЛИМП 09“ООД, гр. Пловдив /изх. № П-19/20.01.2014 г./,/вх. № И-19/09.01.2014г./
Раздел седми - Разглеждане на писмени искания за издаване на лиценз за нов обект:
1. За игри с игрални автомати:
1.1.ЕТ„ДОТКОВСКИ-ИВЕЛИНА ДОТКОВСКА“, гр. Дряново /изх. № П-3534/14.01.2014
г./,/вх. № И-3534/21.12.2013г./
1.2.“ПИРИН ТУРС 2002“ЕООД, гр. София /изх. № П-2830/15.01.2014 г./,/вх. № И2830/08.11.2013г./
1.3.„ВИЛОКС ГРУП“ЕООД, гр. София /изх. № П-3127/20.01.2014 г./,/вх. № И3127/06.12.2013г./
1.4.„ВИКИ 90“ЕООД, гр. Димитровград /изх. № П-3579/20.01.2014 г./,/вх. № И3579/30.12.2013г./
Раздел осми - Разглеждане на писмени искания за продължаване срока на действие на
издаден лиценз:
1. За игри с игрални автомати:
1.1.„СИТИ КАЗИНО ГРУП“ООД, гр. София /изх. № П-3333/14.01.2014 г./,/вх. № И3333/16.12.2013г./
1.2.„ГРАНД КАЗИНО“ООД, гр. София /изх. № П-25/20.01.2014 г./,/вх. № И-25/09.01.2014г./
1.3.„УЪРЛД ГЕЙМ“ООД, гр. София /изх. № П-23/20.01.2014 г./,/вх. № И-23/09.01.2014г./
1.4.ЕТ „ЙОПИ-ПИЕР ЙОСИФОВ“, гр. Пловдив /изх. № П-31/20.01.2014 г./,/вх. № И31/09.01.2014г./
Раздел девети - Разглеждане на писмени искания за извършване на промени в издаден
лиценз:
1. За игри в игрално казино:
1.1. „УИН СИТИ“ЕООД, гр. София /изх. № П-3362/14.01.2014 г./,/вх. № И-3362/17.12.2013г./
1.2. „КАЗИНО ДИАМАНТ“ООД, гр. Пловдив /изх. № П-3506/14.01.2014 г./,/вх. № И3506/20.12.2013г./
1.3. „ИНТКО ИНТЕРНЕШЪНЪЛ КАЗИНО КЛУБ“ЕАД, гр. София /изх. № П-3584/14.01.2014
г./,/вх. № И-3584/30.12.2013г./
1.4. „ИНТКО ИНТЕРНЕШЪНЪЛ КАЗИНО КЛУБ“ЕАД, гр. София /изх. № П-56/20.01.2014
г./,/вх. № И-56/14.01.2014г./
1.5.“СИТИ КАЗИНО ГРУП“ООД, гр. София /изх. № П-18/20.01.2014 г./,/вх. № И18/09.01.2014 г./
2. За игри с игрални автомати:
2.1. „ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО“АД, гр. София /изх. № П-3018/14.01.2014 г./,/вх. №
3018/02.12.2013г./
2.2. „ЕС ДЖИ КАЗИНО“ЕООД, гр. Пловдив /изх. № П-3575/14.01.2014 г./,/вх. №
3575/30.12.2013г./
2.3. „КОМЕРС“ЕООД, гр. Севлиево /изх. № П-3181/14.01.2014 г./,/вх. №
3181/10.12.2013г./
2.4. „КУИНС ТРЕЙД“ООД, гр. София /изх. № П-3565/14.01.2014 г./,/вх. №
3565/27.12.2013г./
2.5. „ДЖОНС ЕНТЪРТЕЙМЕНТ“ООД, гр. София /изх. № П-3460/14.01.2014 г./,/вх. №
3460/19.12.2013г./
2.6. „ЕВРО КАЗИНО ГРУП“ООД, гр. София /изх. № П-3446/14.01.2014 г./,/вх. №
3446/19.12.2013г./
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2.7. „ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО“АД, гр. София /изх. № П-3481/14.01.2014 г./,/вх. № И3481/20.12.2013г./
2.8. „ШАНС ГРУП ДУЛОВО“ЕООД, гр. Исперих /изх. № П-3492/14.01.2014 г./,/вх. № И3492/20.12.2013г./
2.9. „ГЕЙМЪР – 2001“ЕООД, гр. София /изх. № П-3570/14.01.2014 г./,/вх. № И3570/27.12.2013г./
2.10. „ФЛАМИНГО – 78“ЕООД, гр. София /изх. № П-3487/14.01.2014 г./,/вх. № И3487/20.12.2013г./
2.11. „ФЛАМИНГО – 78“ЕООД, гр. София /изх. № П-3489/14.01.2014 г./,/вх. № И3489/20.12.2013г./
2.12. „ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ“ООД, гр. Мъглиж /изх. № П-3486/14.01.2014 г./,/вх. № И3486/20.12.2013г./
2.13. „ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ“ООД, гр. Мъглиж /изх. № П-3484/14.01.2014 г./,/вх. № И3484/20.12.2013г./
2.14. ЕТ“НИК-Р-НИКОЛА НИКОЛОВ“, гр. Варна /изх. № П-3457/14.01.2014 г./,/вх. № И3457/19.12.2013г./
2.15. „МАКАО 2“ООД, гр. Пловдив /изх. № П-8/14.01.2014 г./,/вх. № И-8/06.01.2014г./
2.16. „БРАТЯ МАТЕВИ“ЕООД, гр. София /изх. № П-3576/14.01.2014 г./,/вх. № И3576/30.12.2013г./
2.17. „БРИЗ-М“ЕООД, гр. София /изх. № П-3580/14.01.2014 г./,/вх. № И-3580/30.12.2013г./
2.18. „БРИЗ-М“ЕООД, гр. София /изх. № П-3583/14.01.2014 г./,/вх. № И-3583/30.12.2013г./
2.19. СД „ЕЛДОРАДО –НПР-ИМПОРТ-ЕКСПОРТ-СИЕ“, гр. Панагюрище /изх. № П9/14.01.2014 г./,/вх. № И-9/06.01.2014 г./
2.20. СД „ЕЛДОРАДО –НПР-ИМПОРТ-ЕКСПОРТ-СИЕ“, гр. Панагюрище /изх. № П10/14.01.2014 г./,/вх. № И-10/06.01.2014 г./
2.21. „ГРАНД – 12“ЕООД, гр. Монтана /изх. № П-3528/14.01.2014 г./,/вх. № И3528/21.12.2013г./
2.22. „ЕКС ПИ ЕЛ“ЕООД, гр. София /изх. № П-3364/14.01.2014 г./,/вх. № И3364/17.12.2013г./
2.23. „ДЕБИТ“ООД, гр. Монтана /изх. № П-1/14.01.2014 г./,/вх. № И-1/03.01.2014г./
2.24. „ДЕБИТ“ООД, гр. Монтана /изх. № П-2/14.01.2014 г./,/вх. № И-2/03.01.2014г./
2.25. „ЕТИРА“ООД, гр. Пловдив /изх. № П-3541/14.01.2014 г./,/вх. № И-3541/21.12.2013г./
2.26. „БРИЗ-М“ЕООД, гр. София /изх. № П-3582/14.01.2014 г./,/вх. № И-3582/30.12.2013г./
2.27. „СИЛА-2“ООД, гр. Пловдив /изх. № П-3571/14.01.2014 г./,/вх. № И-3571/27.12.2013г./
2.28. „ВИЛОКС ГРУП“ЕООД, гр. София /изх. № П-3508/14.01.2014 г./,/вх. № И3508/20.12.2013 г./
2.29. „ЖОКЕР-1999“ООД, гр. Сливен /изх. № П-3566/14.01.2014 г./,/вх. № И3566/27.12.2013 г./
2.30. „ЖОКЕР-1999“ООД, гр. Сливен /изх. № П-3567/14.01.2014 г./,/вх. № И3567/27.12.2013 г./
2.31. „ГОЧЕВ-СТАР“ООД, гр. София /изх. № П-3564/14.01.2014 г./,/вх. № И3564/27.12.2013 г./
2.32. „СИТИ КАЗИНО ГРУП“ООД, гр. София /изх. № П-3456/14.01.2014 г./,/вх. № И3456/19.12.2013 г./
2.33. „НАВИ“ООД, гр. София /изх. № П-3562/14.01.2014 г./,/вх. № И-3562/27.12.2013 г./
2.34. „НАВИ“ООД, гр. София /изх. № П-3563/14.01.2014 г./,/вх. № И-3563/27.12.2013 г./
2.35. „ПОЛО 11“ЕООД, гр. София /изх. № П-32/20.01.2014 г./,/вх. № И-32/10.01.2014 г./
2.36. „ПОЛО 11“ЕООД, гр. София /изх. № П-55/20.01.2014 г./,/вх. № И-55/14.01.2014 г./
2.37. „ПОЛО 11“ЕООД, гр. София /изх. № П-33/20.01.2014 г./,/вх. № И-33/10.01.2014 г./
2.38. „ГЕЙМЪР -2001“ЕООД, гр. София /изх. № П-3569/20.01.2014 г./,/вх. № И3569/27.12.2013 г./
2.39. „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ“ЕООД, гр. Варна /изх. № П-16/20.01.2014 г./,/вх. № И16/09.01.2014 г./
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2.40. „БРАТЯ МАТЕВИ“ЕООД, гр. София /изх. № П-36/20.01.2014 г./,/вх. № И36/10.01.2014 г./
2.41. „БРАТЯ МАТЕВИ“ЕООД, гр. София /изх. № П-39/20.01.2014 г./,/вх. № И39/10.01.2014 г./
2.42. „ХАЗАРТ 09“ООД, гр. Сандански /изх. № П-28/20.01.2014 г./,/вх. № И-28/09.01.2014
г./
2.43. „ГЕЙМ-4“АД, гр. София /изх. № П-3568/20.01.2014 г./,/вх. № И-3568/27.12.2013 г./
2.44. „КОМЕРС“ЕООД, гр. Севлиево /изх. № П-72/20.01.2014 г./,/вх. № И-72/16.01.2014 г./
2.45. „ФЕНИКС ГОЛД“ЕООД, гр. София /изх. № П-34/20.01.2014 г./,/вх. № И-34/10.01.2014
г./
2.46. „ПРОФОНДО 2000“ЕООД, гр. София /изх. № П-35/20.01.2014 г./,/вх. № И35/10.01.2014 г./
2.47. „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ“ЕООД, гр. Варна /изх. № П-41/20.01.2014 г./,/вх. № И41/13.01.2014 г./
2.48. „БЛИЦ ТРЕЙД КЪМПАНИ“ООД, гр. София /изх. № П-70/20.01.2014 г./,/вх. № И70/16.01.2014 г./
2.49. „ИРАДА БЪЛГАРИЯ“ООД, гр. София /изх. № П-46/20.01.2014 г./,/вх. № И46/13.01.2014 г./
2.50. „ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН“АД, гр. София /изх. № П-71/20.01.2014 г./,/вх. № И71/16.01.2014 г./
2.51. „ЕКЗА ГРУП“ООД, гр. Варна /изх. № П-42/20.01.2014 г./,/вх. № И-42/13.01.2014 г./
2.52. „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ“ЕООД, гр. Варна /изх. № П-40/20.01.2014 г./,/вх. № И40/13.01.2014 г./
2.53. „ПОЛО 11“ЕООД, гр. София /изх. № П-43/20.01.2014 г./,/вх. № И-43/13.01.2014 г./
2.54. „АТРОНИК“ЕООД, гр. София /изх. № П-51/20.01.2014 г./,/вх. № И-51/14.01.2014 г./
2.55. „ГЕЙМ-4“АД, гр. София /изх. № П-50/20.01.2014 г./,/вх. № И-50/14.01.2014 г./
2.56. ЕТ „ВАЛЕНТИН ДУМЧЕВ“, гр. Пловдив /изх. № П-49/20.01.2014 г./,/вх. № И49/14.01.2014 г./
2.57. „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ“ЕООД, гр. Варна /изх. № П-17/20.01.2014 г./,/вх. № И17/09.01.2014 г./
2.58. “ОЛИМП 09“ООД, гр. Пловдив /изх. № П-20/20.01.2014 г./,/вх. № И-20/09.01.2014г./
2.59. „ОЛИМП 09“ООД, гр. Пловдив /изх. № П-22/20.01.2014 г./,/вх. № И-22/09.01.2014г./
2.60. „КАЗИНО ЦЕНТРАЛ“ООД, гр. Пловдив /изх. № П-21/20.01.2014 г./,/вх. № И21/09.01.2014г./
2.61. „ПОЛО 11“ЕООД, гр. София /изх. № П-53/20.01.2014 г./,/вх. № И-53/14.01.2014 г./
2.62. „ТИЙ ДЖИ“ЕООД, гр. Пловдив /изх. № П-47/20.01.2014 г./,/вх. № И-47/14.01.2014г./
2.63. „Е.Г.-СОФИЯ ВМ“ЕООД, гр. София /изх. № П-60/20.01.2014 г./,/вх. № И60/15.01.2014г./
2.64. „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ“ЕООД, гр. Варна /изх. № П-3/20.01.2014 г./,/вх. № И3/06.01.2014 г./
2.65. „ПОЛО 11“ЕООД, гр. София /изх. № П-66/20.01.2014 г./,/вх. № И-66/15.01.2014 г./
2.66. „ПОЛО 11“ЕООД, гр. София /изх. № П-65/20.01.2014 г./,/вх. № И-65/15.01.2014 г./
2.67. „КАЗИНО САЛОН“ЕООД, гр. София /изх. № П-37/20.01.2014 г./,/вх. № И37/10.01.2014 г./
2.68. „КАЗИНО САЛОН“ЕООД, гр. София /изх. № П-38/20.01.2014 г./,/вх. № И38/10.01.2014 г./
2.69. ЕТ „РОСЕН ПЕРИНАРОВ“, гр. Сандански /изх. № П-29/20.01.2014 г./,/вх. № И29/09.01.2014 г./
2.70. „ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО“АД, гр. София /изх. № П-14/20.01.2014 г./,/вх. № И14/07.01.2014 г./
2.71. „ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО“АД, гр. София /изх. № П-13/20.01.2014 г./,/вх. № И13/07.01.2014 г./
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2.72. „ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО“АД, гр. София /изх. № П-11/20.01.2014 г./,/вх. № И11/07.01.2014 г./
2.73. „ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО“АД, гр. София /изх. № П-12/20.01.2014 г./,/вх. № И12/07.01.2014 г./
2.74. „ПАЛМС ПЕТРИЧ“ЕООД, гр. София /изх. № П-45/20.01.2014 г./,/вх. № И45/13.01.2014 г./
2.75. „ПОЛО 11“ЕООД, гр. София /изх. № П-54/20.01.2014 г./,/вх. № И-54/14.01.2014 г./
3. За тото и лото игри:
3.1.ДП“БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР“, гр. София /изх. № П-78/20.01.2014 г./,/вх.
№ И-78/17.01.2014 г./
4. За залагания върху резултати от спортни състезания:
4.1.ДП“БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР“, гр. София /изх. № П-77/20.01.2014 г./,/вх.
№ И-77/17.01.2014 г./
4.2.“ЕВРОФУТБОЛ“ООД, гр. София /изх. № П-44/20.01.2014 г./,/вх. № И-44/13.01.2014 г./
Раздел десети - Разглеждане на писмени искания за утвърждаване на представени от
организаторите на хазартни игри правила по чл. 22, ал. 1, т. 4 – 7:
1. За игри в игрално казино:
1.1.„АКТИВ-БГ“АД, гр. София /изх. № П-3553/14.01.2014 г./,/вх. № И-3553/21.12.2013 г./
1.2.“САН МАРКО ЕНТЪРТЕЙМЪНТ“ЕООД, гр. София /изх. № П-57/20.01.2014 г./,/вх. № И57/14.01.2014 г./
1.3.“ЕНТЕРТЕЙМАНТ“АД, гр. Пловдив /изх. № П-52/20.01.2014 г./,/вх. № И-52/14.01.2014 г./
2. За игри с игрални автомати:
2.1. „ТЕМАКС КЛУБ“ООД, гр. София /изх. № П-3561/14.01.2014 г./,/вх. № И3561/27.12.2013 г./
2.2. „КИБЕЛА ГЕЙМС“ЕООД, гр. Ямбол /изх. № П-3448/14.01.2014 г./,/вх. № И3448/19.12.2013 г./
2.3. „ГЕЙМЪР – 2001“ЕООД, гр. София /изх. № П-3444/14.01.2014 г./,/вх. № И3444/19.12.2013 г./
2.4. „М.М.Г.“ООД, гр. София /изх. № П-3382/14.01.2014 г./,/вх. № И-3382/17.12.2013 г./
2.5. „ЕСОЕСБГ“ЕООД, гр. Пловдив /изх. № П-3354/15.01.2014 г./,/вх. № И-3354/16.12.2013
г./
2.6. „ИНТЕРГЕЙМ 2009“ООД, гр. Бургас /изх. № П-3491/15.01.2014 г./,/вх. № И3491/20.12.2013 г./
2.7. „МИЛИОН КАЗИНО“ООД, гр. София /изх. № П-24/20.01.2014 г./,/вх. № И24/09.01.2014 г./
2.8. „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ“ЕООД, гр. Варна /изх. № П-15/20.01.2014 г./,/вх. № И15/08.01.2014 г./
2.9. „УИН БЕТ“ЕООД, гр. София /изх. № П-68/20.01.2014 г./,/вх. № И-68/15.01.2014 г./
2.10. „УИН БЕТ-3“ООД, гр. София /изх. № П-69/20.01.2014 г./,/вх. № И-69/15.01.2014 г./
2.11. „КЕНОМАТ“ООД, гр. Бургас /изх. № П-30/20.01.2014 г./,/вх. № И-30/09.01.2014 г./
3. За залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета:
3.1.“ЕВРОФУТБОЛ“ООД, гр. София /изх. № П-26/20.01.2014 г./,/вх. № И-26/09.01.2014 г./
4. Разглеждане на постъпили писмени искания за утвърждаване на правила по чл. 22,
ал. 1, т. 7 от Закона за хазарта /изх. № 68/20.01.2014 г./:
1. На 11.12.2013 г. с вх. № И-3227 от ЕТ „КОСТА АЛЕКСИЕВ НИКОЛОВ - КАН”, гр. Нова
Загора
2. На 11.12.2013 г. с вх. № И-3228 от „КАЗИНО ГРУП” ООД, гр. София
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3. На 12.12.2013 г. с вх. № И-3246 от „ГЕЙМЪР-2001” ЕООД, гр. София
4. На 12.12.2013 г. с вх. № И-3250 от ЕТ „СИ-ЕЛ-ЕЛИТ - ЖЕЧО МАРИНОВ”, гр. Бургас
5. На 12.12.2013 г. с вх. № И-3251 от „ЕВРОПЕТРОЛ” ЕООД, гр. Бургас
6. На 12.12.2013 г. с вх. № И-3259 от „АКТИВ-БГ” АД, гр. София
7. На 12.12.2013 г. с вх. № И-3260 от „ИНТКО ИНТЕРНЕШЪНЪЛ КАЗИНО КЛУБ” ЕАД, гр.
София
8. На 12.12.2013 г. с вх. № И-3261 от „САН МАРКО ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ” ЕООД, гр. София
9. На 13.12.2013 г. с вх. № И-3262 от „БЛИЦ ТРЕЙД КЪМПАНИ” ООД, гр. София
10. На 13.12.2013 г. с вх. № И-3264 от „ВЕНИС КАЗИНОС” ООД, гр. София
11. На 13.12.2013 г. с вх. № И-3266 от „БЕЛФАСТ” ООД, гр. София
12. На 13.12.2013 г. с вх. № И-3267 от „ШУГЪР ГЕЙМС” ООД, гр. София
13. На 13.12.2013 г. с вх. № И-3269 от „ЕЛ. ДЖИ. ЕС. - 99” ООД, гр. Варна
14. На 13.12.2013 г. с вх. № И-3288 от „КАЗИНО ЕСКЕЙП гр. ИСПЕРИХ” ЕООД, гр.
Исперих
15. На 13.12.2013 г. с вх. № И-3289 от „КАЗИНО ЕСКЕЙП гр. ИСПЕРИХ” ЕООД, гр.
Исперих
16. На 14.12.2013 г. с вх. № И-3297 от „РАДКА МОСКОВА” ООД, гр. Самоков
17. На 14.12.2013 г. с вх. № И-3298 от „РАДКА МОСКОВА” ООД, гр. Самоков
18. На 14.12.2013 г. с вх. № И-3299 от „РАДКА МОСКОВА” ООД, гр. Самоков
19. На 14.12.2013 г. с вх. № И-3300 от „РАДКА МОСКОВА” ООД, гр. Самоков
20. На 14.12.2013 г. с вх. № И-3301 от „МИЛЕНИУМ-МВ” ЕООД, гр. Димитровград
21. На 18.12.2013 г. с вх. № И-3394 от „ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД” ЕАД, гр. Свиленград
22. На 18.12.2013 г. с вх. № И-3398 от ЕТ „ОРЛИН ИВАНОВ – КОМЕРС”, гр. Русе
23. На 18.12.2013 г. с вх. № И-3399 от „КАМЕЛОТ КЛУБ” ООД, гр. Русе
24. На 18.12.2013 г. с вх. № И-3400 от „ДЖОКЕР КЛУБ” ЕООД, гр. Русе
25. На 18.12.2013 г. с вх. № И-3401 от „СИЕЛ ГЕЙМ” ЕООД, гр. Монтана
26. На 18.12.2013 г. с вх. № И-3402 от ЕТ „НЕВИ – Найден Шопов”, гр. Пазарджик
27. На 18.12.2013 г. с вх. № И-3403 от „АЙ ДЖИ 2000” ЕООД, гр. Габрово
28. На 18.12.2013 г. с вх. № И-3408 от „КАЗИНО РОЯЛ” ООД, гр. Петрич
29. На 18.12.2013 г. с вх. № И-3422 от „ЕЛМА” ООД, гр. Свиленград
30. На 18.12.2013 г. с вх. № И-3423 от „КИРИШ” ООД, гр. Свиленград
31. На 18.12.2013 г. с вх. № И-3428 от „БОРА 3001” ООД, гр. София
32. На 19.12.2013 г. с вх. № И-3430 от „КОМЕРС” ЕООД, гр. Севлиево
33. На 19.12.2013 г. с вх. № И-3431 от „КОМЕРС” ЕООД, гр. Севлиево
34. На 19.12.2013 г. с вх. № И-3432 от „ЕЛИТ 8” ЕООД, гр. Севлиево
35. На 19.12.2013 г. с вх. № И-3433 от „ЕЛИТ 8” ЕООД, гр. Севлиево
36. На 19.12.2013 г. с вх. № И-3434 от „ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ” ООД, гр. Мъглиж
37. На 19.12.2013 г. с вх. № И-3435 от „ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ” ООД, гр. Мъглиж
38. На 19.12.2013 г. с вх. № И-3436 от „ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ” ООД, гр. Мъглиж
39. На 19.12.2013 г. с вх. № И-3437 от „НАБА ЙИСТГРУП” ООД, гр. Варна
40. На 19.12.2013 г. с вх. № И-3438 от „НАБА ЙИСТГРУП” ООД, гр. Варна
41. На 19.12.2013 г. с вх. № И-3439 от „НАБА ЙИСТГРУП” ООД, гр. Варна
42. На 19.12.2013 г. с вх. № И-3440 от „ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ” ООД, гр. Мъглиж
43. На 19.12.2013 г. с вх. № И-3441 от „ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ” ООД, гр. Мъглиж
44. На 19.12.2013 г. с вх. № И-3442 от ЕТ „ЙОПИ – ПИЕР ЙОСИФОВ”, гр. Пловдив
45. На 19.12.2013 г. с вх. № И-3447 от „ЕВРО-ГЕЙМС” ЕООД, гр. Благоевград
46. На 19.12.2013 г. с вх. № И-3449 от „ФЕНИКС-2004” ЕООД, гр. Сливен
47. На 19.12.2013 г. с вх. № И-3450 от „ФЕНИКС-2004” ЕООД, гр. Сливен
48. На 19.12.2013 г. с вх. № И-3451 от „КРИСИ” ООД, гр. Бургас
49. На 19.12.2013 г. с вх. № И-3452 от „БЕФ” ООД, гр. Сливен
50. На 19.12.2013 г. с вх. № И-3453 от „БЕФ” ООД, гр. Сливен
51. На 19.12.2013 г. с вх. № И-3454 от „ЛОТОС” ООД, гр. Сливен
52. На 19.12.2013 г. с вх. № И-3455 от „ЛОТОС” ООД, гр. Сливен

Стр.

7

53. На 19.12.2013 г. с вх. № И-3458 от „МУЛТИ - КАТЕРС” ООД, гр. София
54. На 19.12.2013 г. с вх. № И-3459 от „САМОКОВ - СПОРТ” ЕООД, гр. Боровец
55. На 21.12.2013 г. с вх. № И-3512 от „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД, гр. Варна
56. На 21.12.2013 г. с вх. № И-3513 от „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД, гр. Варна
57. На 21.12.2013 г. с вх. № И-3514 от „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД, гр. Варна
58. На 21.12.2013 г. с вх. № И-3515 от „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД, гр. Варна
59. На 21.12.2013 г. с вх. № И-3516 от „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД, гр. Варна
60. На 21.12.2013 г. с вх. № И-3517 от „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД, гр. Варна
61. На 21.12.2013 г. с вх. № И-3518 от „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД, гр. Варна
62. На 21.12.2013 г. с вх. № И-3519 от „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД, гр. Варна
63. На 21.12.2013 г. с вх. № И-3520 от „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД, гр. Варна
64. На 21.12.2013 г. с вх. № И-3521 от „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД, гр. Варна
65. На 21.12.2013 г. с вх. № И-3522 от „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД, гр. Варна
66. На 21.12.2013 г. с вх. № И-3523 от „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД, гр. Варна
67. На 21.12.2013 г. с вх. № И-3524 от „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД, гр. Варна
68. На 21.12.2013 г. с вх. № И-3525 от „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД, гр. Варна
69. На 21.12.2013 г. с вх. № И-3526 от „ЕКЗА ГРУП” ООД, гр. Варна
70. На 17.12.2013 г. с вх. № И-3369 от „СТЕФИ - 2012” ЕООД, гр. Варна
71. На 17.12.2013 г. с вх. № И-3370 от „СТЕДОНИ” ЕООД, гр. Варна
72. На 17.12.2013 г. с вх. № И-3371 от „БАЛ-МАТИК” ООД, гр. Плевен
73. На 17.12.2013 г. с вх. № И-3374 от ЕТ „ИНФОМИК – МИРОСЛАВ МИТКИН”, гр.
Силистра
74. На 17.12.2013 г. с вх. № И-3376 от „ДЕЯН 2010” ЕООД, гр. София
75. На 17.12.2013 г. с вх. № И-3377 от ЕТ „АНГЕЛ ЗАРКОВ – БИЛИ–92”, гр. София
76. На 17.12.2013 г. с вх. № И-3378 от „ДЕЯН 2010” ЕООД, гр. София
77. На 17.12.2013 г. с вх. № И-3379 от ЕТ „АНГЕЛ ЗАРКОВ – БИЛИ–92”, гр. София
78. На 17.12.2013 г. с вх. № И-3380 от ЕТ „АНГЕЛ ЗАРКОВ – БИЛИ–92”, гр. София
79. На 17.12.2013 г. с вх. № И-3381 от ЕТ „АНГЕЛ ЗАРКОВ – БИЛИ–92”, гр. София
80. На 18.12.2013 г. с вх. № И-3397 от ЕТ „ОРЛИН ИВАНОВ – КОМЕРС”, гр. Русе,
81. На 18.12.2013 г. с вх. № И-3404 от „Вал” ООД, гр. Перник
82. На 18.12.2013 г. с вх. № И-3405 от „ИНФОФЕСТ” ЕООД, гр. Пазарджик
83. На 18.12.2013 г. с вх. № И-3406 от „ЛОТОС 93” ООД, гр. Стамболийски
84. На 18.12.2013 г. с вх. № И-3407 от „ЛОТОС 93” ООД, гр. Стамболийски
85. На 18.12.2013 г. с вх. № И-3409 от „ПИРИНСТИЛ” ЕООД, гр. Ботевград,
86. На 18.12.2013 г. с вх. № И-3410 от „ПИРИНСТИЛ” ЕООД, гр. Ботевград
87. На 18.12.2013 г. с вх. № И-3413 от „ЛАВИНА” ООД, гр. Стара Загора
88. На 18.12.2013 г. с вх. № И-3414 от „КОМЕРС” ЕООД, гр. Севлиево
89. На 18.12.2013 г. с вх. № И-3415 от „КОМЕРС” ЕООД, гр. Севлиево
90. На 18.12.2013 г. с вх. № И-3416 от „КОМЕРС” ЕООД, гр. Севлиево
91. На 18.12.2013 г. с вх. № И-3417 от „КОМЕРС” ЕООД, гр. Севлиево
92. На 18.12.2013 г. с вх. № И-3418 от „ГЛОБЪЛ ЛИНК” ООД, гр. Свиленград
93. На 18.12.2013 г. с вх. № И-3419 от „ГЛОБЪЛ ЛИНК” ООД, гр. Свиленград
94. На 18.12.2013 г. с вх. № И-3420 от „ГЛОБЪЛ ЛИНК” ООД, гр. Свиленград
95. На 18.12.2013 г. с вх. № И-3421 от „ГЛОБЪЛ ЛИНК” ООД, гр. Свиленград
96. На 30.12.2013г. с вх. № И-3578 от „КАРИНА” ООД, гр.София
97. На 16.12.2013 г. с вх. № И-3353 от „ФОРТУНА-ГЕЙМС” EООД, гр. Варна
98. На 17.12.2013 г. с вх. № И-3358 от „ДИКС ГЕЙМИНГ” ЕООД, гр. Троян
99. На 17.12.2013 г. с вх. № И-3359 от „ЗАМИТА ГЕЙМ КОМЕРС” ООД, гр. Бургас
100. На 17.12.2013 г. с вх. № И-3360 от „ЗИТА ПАРТНЕРС” ЕООД, гр. Бургас
101. На 17.12.2013 г. с вх. № И-3363 от „ИВ - ГЕТ“ ЕООД, гр. Асеновград
102. На 17.12.2013 г. с вх. № И-3361 от „РОЯЛ ГЕЙМИНГ” EООД, гр. Ловеч
103. На 20.12.2013 г. с вх. № И-3478 от „ГОЛДЪН ТУРС” ЕООД, гр. София
104. На 20.12.2013 г. с вх. № И-3480 от „АЛТОНИ” ЕООД, гр. София
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105. На 20.12.2013 г. с вх. № И-3482 от ЕТ „ПОЛИНА ЯНАКИЕВА-ДАРИ”, гр. Петрич
106. На 20.12.2013 г. с вх. № И-3485 от „ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ” ООД, гр. Мъглиж
107. На 20.12.2013 г. с вх. № И-3488 от „ФЛАМИНГО 78” ЕООД, гр. София
108. На 20.12.2013 г. с вх. № И-3490 от „ФЛАМИНГО 78” ЕООД, гр. София
109. На 20.12.2013 г. с вх. № И-3483 от ЕТ „ПОЛИНА ЯНАКИЕВА-ДАРИ”, гр. Петрич
110. На 20.12.2013 г. с вх. № И-3493 от „ПОЛО 11” ЕООД, гр. София
111. На 20.12.2013 г. с вх. № И-3499 от „ПОЛО 11” ЕООД, гр. София
112. На 20.12.2013 г. с вх. № И-3500 от „ПОЛО 11” ЕООД, гр. София
113. На 20.12.2013 г. с вх. № И-3501 от „ПОЛО 11” ЕООД, гр. София
114. На 20.12.2013 г. с вх. № И-3502 от „ПОЛО 11” ЕООД, гр. София
115. На 20.12.2013 г. с вх. № И-3503 от „ПОЛО 11” ЕООД, гр. София
116. На 20.12.2013 г. с вх. № И-3504 от „ПОЛО 11” ЕООД, гр. София
117. На 20.12.2013 г. с вх. № И-3505 от „ПОЛО 11” ЕООД, гр. София
118. На 20.12.2013 г. с вх. № И-3494 от „ФЕНИКС ГОЛД” ЕООД, гр. София
119. На 20.12.2013 г. с вх. № И-3498 от „ЛАРИС ВЕГА” ООД, гр. София
120. На 20.12.2013 г. с вх. № И-3497 от „ПРОФОНДО 2000” ЕООД, гр. София
121. На 20.12.2013 г. с вх. № И-3496 от „ПРОФОНДО 2000” ЕООД, гр. София
122. На 20.12.2013 г. с вх. № И-3495 от „ПРОФОНДО 2000” ЕООД, гр. София
123. На 20.12.2013 г. с вх. № И-3509 от ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, гр.
София
124. На 20.12.2013 г. с вх. № И-3510 от ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, гр.
София
125. На 20.12.2013 г. с вх. № И-3511 от ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, гр.
София
126. На 20.12.2013 г. с вх. № И-3476 от „КЕСТЕН - 2007” ЕООД, гр. София
127. На 20.12.2013 г. с вх. № И-3475 от „ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН” АД, гр. София
128. На 20.12.2013 г. с вх. № И-3474 от „ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН” АД, гр. София
129. На 20.12.2013 г. с вх. № И-3473 от „ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН” АД, гр. София
130. На 20.12.2013 г. с вх. № И-3471 от „ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН” АД, гр. София
131. На 20.12.2013 г. с вх. № И-3470 от „ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН” АД, гр. София
132. На 20.12.2013 г. с вх. № И-3469 от „ЕЛДОРАДО - БАЦ ” ООД, гр. София
133. На 20.12.2013 г. с вх. № И-3468 от „ВЕЛ ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ” ООД, гр. София
134. На 20.12.2013 г. с вх. № И-3467 от „ФОРТУНА”, гр. Бургас
135. На 20.12.2013 г. с вх. № И-3466 от „БАРГЕЙМ” АД, гр. София
136. На 20.12.2013 г. с вх. № И-3465 от „БАРГЕЙМ” АД, гр. София
137. На 20.12.2013 г. с вх. № И-3464 от „ПАЛМС ЛЮЛИН” ООД, гр. София
138. На 20.12.2013 г. с вх. № И-3463 от „ИРАДА - БЪЛГАРИЯ” ООД, гр. София
139. На 20.12.2013 г. с вх. № И-3462 от „ТРЕЖЪР ЛЕНД ЕНТЪРТЕЙМЪНТ” ЕООД
140. На 17.12.2013 г. с вх. № И-3367 от „КЕНОМАТ” ООД, гр. Бургас
141. На 17.12.2013 г. с вх. № И-3368 от „КЕНОМАТ” ООД, гр. Бургас
142. На 18.12.2013 г. с вх. № И-3395 от ЕТ „ОРЛИН ИВАНОВ - КОМЕРС”, гр. Русе
143 . На 18.12.2013 г. с вх. № И-3396 от ЕТ „ОРЛИН ИВАНОВ - КОМЕРС”, гр. Русе
144. На 17.12.2013 г. с вх. № И-3389 от „ОЛИМП - 2002” ЕООД, гр.Враца
145. На 17.12.2013 г. с вх. № И-3390 от „ЛЪКИ ГЕЙМС” ЕООД, гр. Враца
146. На 18.12.2013 г. с вх. № И-3393 от „ЕНТЕРТЕЙМАНТ” АД, гр. Пловдив
147. На 21.12.2013 г. с вх. № И-3560 от „ФСО” ООД, гр. София
148. На 21.12.2013 г. с вх. № И-3540 от ЕТ „ДИКРА – ТОШКА МАРИНОВА”, гр. Бургас
149. На 21.12.2013 г. с вх. № И-3537 от „МЕРИКАН 2000” ЕООД, гр. Русе
150. На 21.12.2013 г. с вх. № И-3538 от „МЕРИКАН 2000” ЕООД, гр. Русе
151. На 21.12.2013 г. с вх. № И-3539 от „МЕРИКАН 2000” ЕООД, гр. Русе
152. На 21.12.2013 г. с вх. № И-3542 от „МЕРИКАН 2000” ЕООД, гр. Русе
153. На 21.12.2013 г. с вх. № И-3543 от „МЕРИКАН 2000” ЕООД, гр. Русе
154. На 21.12.2013 г. с вх. № И-3544 от „МЕРИКАН 2000” ЕООД, гр. Русе
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155. На 21.12.2013 г. с вх. № И-3529 от „ПМС” ООД, гр. Велико Търново
156 . На 21.12.2013 г. с вх. № И-3530 от „ПМС” ООД, гр. Велико Търново
157 . На 21.12.2013 г. с вх. № И-3531 от „КУИНС ТРЕЙД” ООД, гр. София
158. На 21.12.2013 г. с вх. № И-3532 от „ВАЛМАР-ВАЛЕНТИН ВАНГЕЛОВ” ЕООД, гр.
Раднево
159. На 21.12.2013 г. с вх. № И-3533 от „ВАЛМАР-ВАЛЕНТИН ВАНГЕЛОВ” ЕООД, гр.
Раднево
160. На 21.12.2013 г. с вх. № И-3551 от ЕТ „КИРИЛ ДИНЕВ”, гр. Дупница
161. На 21.12.2013 г. с вх. № И-3555 от „ВИДОЛА” ЕООД, гр. София
162. На 21.12.2013 г. с вх. № И-3556 от „ТОКАМ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД,
163. На 21.12.2013 г. с вх. № И-3557 от „ФСО” ООД, гр. София
164. На 21.12.2013 г. с вх. № И-3558 от „ФСО” ООД, гр. София
165. На 21.12.2013 г. с вх. № И-3559 от „ФСО” ООД, гр. София
166. На 21.12.2013 г. с вх. № И-3548 от ЕТ „КОЛЬО НЕНОВ НИКОЛОВ”, гр. Кубрат
167. На 21.12.2013 г. с вх. № И-3549 от ЕТ „КОЛЬО НЕНОВ НИКОЛОВ”, гр. Кубрат
168. На 21.12.2013 г. с вх. № И-3550 от ЕТ „КОЛЬО НЕНОВ НИКОЛОВ”, гр. Кубрат
169. На 04.12.2013 г. с вх. № И-3060 от „ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО” АД, гр. София
170. На 04.12.2013 г. с вх. № И-3061 от „ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО” АД, гр. София
Раздел единадесети - Поправка на очевидна фактическа грешка:
1. За игри с игрални автомати:
1.1.“ШАНС 07“ЕООД, гр. Поморие /изх. № П-2847.1/20.01.2014 г./,/вх. № И2847.1/11.12.2014 г./
1.2.ЕТ „СИЛВИ СЕРБЕЗОВ – МЕРКУРИЙ 6000“, гр. Русе /изх. № П-2378.1/20.01.2014 г./,/вх.
№ И-2378.1/14.12.2014 г./
Раздел дванадесети - Разни:
1.
Докладна записка изх. № И-1340/20.01.2014 г.
2.
Докладна записка изх. № И-2830/15.01.2014 г.
3.
Докладна записка във връзка с § 7 от Преходните и заключителни разпоредби на
Закона за хазарта.
По Раздел първи - Определяне на интернет страници, чрез които се организират
хазартни игри от лица, които не са получили лиценз по Закона за хазарта /изх. № П39/15.01.2014 г./
С оглед компетентността си за определяне на интернет страници, чрез които се
организират хазартни игри от лица, които не са получи лиценз по Закона за хазарта (ЗХ), ДКХ
осъществява текущо проучване на интернет страници и техни поддомейни, чрез които се
организират хазартни игри и са достъпни от територията на Република България.
Извърши се проверка на следните интернет страници:
1. http://www.32redbet.com/
2. http://www.32redbingo.com/
3. http://www.32redpoker.com/
4. http://www.32red.com/
5. https://www.betflag.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
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се организират хазартни игри от лица, които не са получили лиценз по Закона за хазарта”
(Обн., ДВ, бр. 26 от 2012 г., доп., бр. 54 от 2012 г., бр. 82 от 2012 г. и бр. 94 от 2012 г.).
Гореописаните интернет страници, чрез които се организират хазартни игри съгласно
техните „Условия и Правила”, са достъпни и/или активни от територията на Република
България и са на лица, които не са получили лиценз по ЗХ.
Законът за хазарта определя условията за организирането на хазартни игри на
територията на Република България. Съгласно разпоредбата на чл. 2, ал. 1 от ЗХ хазарт е
всяка игра на случайността, в която има залог и може да се получи печалба или да се загуби
залогът. Законодателят изрично е регламентирал, че на територията на Република България
хазарт може да се организира само с лиценз, издаден от ДКХ.
В развитието на интернет пространството се забелязват тенденции към организирано
използване на букмейкърски къщи, регистрирали свои интернет адреси за хазарт и
интерактивни игри. В организирането на он-лайн хазарта съществува възможността от
злоупотреба от страна на нелицензираните хазартни оператори. Повечето интернет
доставчици (ISP), които предлагат и интернет хазарт, физически се намират в офшорни зони.
В резултат на това операторите могат да променят, преместват или напълно да отстраняват
сайтовете си в рамките на няколко минути. Тази възможност позволява недобросъвестните
оператори да вземат номера на кредитни карти, както и пари, депозирани в сметките на
играчите след което да закрият дейността си. Освен това компютърните хакери или самите
хазартни оператори може чрез намеса в софтуера да манипулират игрите в своя полза.
Участието в интернет хазартни игри, залагания върху резултати, online казино, покер и
др. не могат да бъдат защитени от българското законодателство при настъпили нередности
относно неизплащане на печалби, кражба на лични данни и други злоупотреби поради факта,
че интернет сайтовете, занимаващи се с хазарт, не са получили лиценз от Държавна комисия
по хазарт. Високата степен на обществена опасност е отчетена от българския законодател,
който е предвидил, че организирането на хазартни игри без съответното разрешение е
престъпление по смисъла на Наказателния кодекс.
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.
http://www.32redbet.com/
2.
http://www.32redbingo.com/
3.
http://www.32redpoker.com/
4.
http://www.32red.com/
5.
https://www.betflag.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,
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които не са получили лиценз по Закона за хазарта, с оглед неговото поддържане и
обновяване.
V. На основание чл. 87 от Закона за хазарта решението подлежи на незабавно
изпълнение независимо дали е обжалвано. Обжалването му не спира изпълнението.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
По Раздел втори - 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. № 38/15.01.2014 г./
В Държавната комисия по хазарта (ДКХ) е постъпило искане с вх. № 3546/30.12.2013
г. от името на Winamax относно премахването на домейна https://www.winamax.fr на
компанията Winamax от списъка на интернет страници, чрез които се организират хазартни
игри от лица без издаден лиценз по Закона за хазарта, с което сме уведомени, че вече е
включено гео-блокиране на IP адреси от територията на Република България.
В хода на проучване по искането е направена проверка на 09.01.2014 г., при която е
установено, че е преустановена възможността български граждани да се регистрират с
български данни и да извършват залагания за участие в хазартните игри предлагани
посредством домейна
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 и 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.winamax.fr 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 трети - Утвърждаване на списък с лаборатории в Република България и в
другите държави-членки на Европейския съюз, в другите държави – страни по
Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация
Швейцария, които могат да извършват изпитвания на игрално оборудване и игрален
софтуер на комуникационно оборудване:
1.
„ИГЕЙМИНГ КЪМПЛАЙНС СЪРВИСИС ЛИМИТИД“, Великобритания /изх.
№ П-4/14.01.2014 г./,/вх. № И-4/06.01.2014г./
На основание чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта (ЗХ), Държавната комисия по
хазарта утвърждава списък с лаборатории в Република България и в другите държави –
членки на Европейския съюз, в другите държави – страни по Споразумението за
Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария, които могат да
извършват изпитвания на игрално оборудване и игрален софтуер на комуникационно
оборудване. Реда и начина за включване на лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от
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ЗХ се определят в Наредба за реда и начина за включване на лабораториите в списъка по чл.
22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта, за изискванията за изпитване на игрално оборудване и
игрален софтуер и за реда за извършване на проверки (Наредбата).
В изпълнение на задълженията по чл. 7, ал. 1 от Наредбата се разгледа
заявлението и се извърши проучване на приложените към него документи и на
съответствието им с изискванията на нормативните актове.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 32 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 8 от
ЗХ и чл. 7, ал. 2 от Наредбата председателят на ДКХ предлага на членовете да разгледат
постъпилото заявление и да вземат решение, с което:
Да се утвърди списък с лаборатории в Република България и в другите държави
– членки на Европейския съюз, в другите държави – страни по Споразумението за
Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария, които могат да
извършват изпитвания на игрално оборудване и игрален софтуер на комуникационно
оборудванe, в който да се включи “ИГЕЙМИНГ КЪМПЛАЙЪНС СЪРВИСИС ЛИМИТИД”/
“EGAMING COMPLIANCE SERVICES LIMITED”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
По Раздел четвърти - Разглеждане на заявления за утвърждаване на тип, версия и
модификация на игрално оборудване, които могат да се експлоатират в страната:
1.„ЕВРОГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ“ООД, гр. София /изх. № П-3472/14.01.2014 г./,/вх. №
И-3472/20.12.2013г./
На 20.12.2013 г. с вх. № И-3472 е подадено писмено заявление от „ЕВРО
ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ” ООД за утвърждаване на типове на игрално оборудване и
модификации по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта (ЗХ), в съответствие с чл. 13 от
Наредбата за реда и начина за включване на лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от
Закона за хазарта, за изискванията за изпитване на игрално оборудване и игрален софтуер и
за реда за извършване на проверки (Наредбата).
В изпълнение на задълженията по чл. 14, ал. 1 от Наредбата и във връзка с чл.
22, ал. 1, т. 8 от ЗХ, се разгледа заявлението и се извърши проучване на приложените към
него документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършеното проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1 във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 8 от Закона за хазарта Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Утвърждава представените от „ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ” ООД със
седалище и адрес на управление: област София, община Столична, гр. София 1151,
район р-н Панчарево, ж.к. местност Враня - Лозен - Триъгълника, ул. „Марица” No 4,
ЕИК: 130134141, представлявано от Владимир Петров Доков, 3 /три/ броя модификации
на игрално оборудване, които могат да се експлоатират в страната, както следва:
1. МОДИФИКАЦИИ НА ИГРАЛНИ АВТОМАТИ:
№
по ред Наименование

PREMIER MULTI-4
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Тип

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

Протокол от изпитване №

ИА-2294.1 от 11.12.2013 г.

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

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

Производствен (сериен)
номер

EGT-VS5-4 – 87258 / EGT-VS6-4 – 86799 / EGT-VS8 -

Година на производство

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

Вид на играта

86106
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40. JOKER POKER;
41. 4 OF A KIND BONUS POKER;
42. 4 OF A KIND DOUBLE DOUBLE BONUS
POKER;
Електронна рулетка 2 игри:
43. EUROPEAN ROULETTE;
44. AMERICAN ROULETTE;
Електронно виртуално Кено 1 игра:
45. KENO UNIVERSE.
2.

Наименование

CLASSIC PREMIER MULTI-4

Тип

EGT-VS2-4

Протокол от изпитване №

ИА-2295.1 от 12.12.2013 г.
„ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ” ООД
№ И-2232/31.10.2013 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване
„ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ” ООД
№ И-2232/31.10.2013 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване

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

84055

Година на производство

2013
Видеорийл 38 игри:
1. ZODIAC WHEEL;
2. BURNING HOT P-Series;
3. DISE & ROLL;
4. RISE OF RA P-Series;
5. GAME OF LUCK;
6. 20 SUPER HOT P-Series;
7. FOREST BAND;
8. IMPERIAL WARS;
9. HALLOWEEN;
10. CIRCUS BRILLIANT;
11. SWEET CHEESE;
12. 40 SUPER HOT P-Series;
13. 5 DAZZLING HOT P-Series;
14. LUCKY HOT P-Series;
15. FORTUNE SPELLS;
16. VERSAILLES GOLD P-Series;
17. MAJESTIC FOREST;
18. OCEAN RUSH P-Series;
19. THE EXPLORERS;
20. WICHES’ CHARM;
21. BOOK OF MAGIC P-Series;
22. SECRETS OF ALCHEMY;
23. EGYPT SKY;
24. SUPREME HOT;
25. ULTIMATE HOT P-Series;
26. LUCKY CATS P-Series;

Вид на играта
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27. AMAZING AMAZONIA;
28. SHINING CROWN;
29. ROYAL SECRETS;
30. AGE OF TROY P-Series;
31. KANGAROO LAND;
32. RAINBOW QUEEN;
33. FLAMING HOT P-Series;
34. BLUE HEART P-Series;
35. VENEZIA D’ORO;
36. WALL STREET BOY;
37. EXTRA STARS P-Series;
38. EXTREMELY HOT P-Series;
Видео покер 4 игри:
39. JACK OR BETTER;
40. JOKER POKER;
41. 4 OF A KIND BONUS POKER;
42. 4 OF A KIND DOUBLE DOUBLE BONUS
POKER;
Електронна рулетка 2 игри:
43. EUROPEAN ROULETTE;
44. AMERICAN ROULETTE;
Електронно виртуално Кено 1 игра:
45. KENO UNIVERSE
3.

Наименование

VEGA PREMIER MULTI-4

Тип

EGT-VS3-4

Протокол от изпитване №

ИА-2296.1 от 12.12.2013 г.
„ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ” ООД
№ И-2232/31.10.2013 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване
„ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ” ООД
№ И-2232/31.10.2013 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване

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

87257

Година на производство

2013
Видеорийл 38 игри:
1. ZODIAC WHEEL;
2. BURNING HOT P-Series;
3. DISE & ROLL;
4. RISE OF RA P-Series;
5. GAME OF LUCK;
6. 20 SUPER HOT P-Series;
7. FOREST BAND;
8. IMPERIAL WARS;
9. HALLOWEEN;
10. CIRCUS BRILLIANT;
11. SWEET CHEESE;
12. 40 SUPER HOT P-Series;

Вид на играта
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13. 5 DAZZLING HOT P-Series;
14. LUCKY HOT P-Series;
15. FORTUNE SPELLS;
16. VERSAILLES GOLD P-Series;
17. MAJESTIC FOREST;
18. OCEAN RUSH P-Series;
19. THE EXPLORERS;
20. WICHES’ CHARM;
21. BOOK OF MAGIC P-Series;
22. SECRETS OF ALCHEMY;
23. EGYPT SKY;
24. SUPREME HOT;
25. ULTIMATE HOT P-Series;
26. LUCKY CATS P-Series;
27. AMAZING AMAZONIA;
28. SHINING CROWN;
29. ROYAL SECRETS;
30. AGE OF TROY P-Series;
31. KANGAROO LAND;
32. RAINBOW QUEEN;
33. FLAMING HOT P-Series;
34. BLUE HEART P-Series;
35. VENEZIA D’ORO;
36. WALL STREET BOY;
37. EXTRA STARS P-Series;
38. EXTREMELY HOT P-Series;
Видео покер 4 игри:
39. JACK OR BETTER;
40. JOKER POKER;
41. 4 OF A KIND BONUS POKER;
42. 4 OF A KIND DOUBLE DOUBLE BONUS
POKER;
Електронна рулетка 2 игри:
43. EUROPEAN ROULETTE;
44. AMERICAN ROULETTE;
Електронно виртуално Кено 1 игра:
45 KENO UNIVERSE.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.„ГЕЙМПРОМ“ЕООД, гр. София /изх. № П-3443/14.01.2014 г./, /вх. № И3443/19.12.2013г./
На 19.12.2013 г. с вх. № И-3443 е подадено писмено заявление от
„ГЕЙМПРОМ” ЕООД за утвърждаване на типове на игрално оборудване и модификации по
чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта (ЗХ), в съответствие с чл. 13 от Наредбата за реда и
начина за включване на лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта, за
изискванията за изпитване на игрално оборудване и игрален софтуер и за реда за извършване
на проверки (Наредбата).
В изпълнение на задълженията по чл. 14, ал. 1 от Наредбата и във връзка с чл.
22, ал. 1, т. 8 от ЗХ, се разгледа заявлението и се извърши проучване на приложените към
него документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
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При извършеното проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1 във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 8 от Закона за хазарта Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Утвърждава представените от „ГЕЙМПРОМ” ЕООД със седалище и адрес
на управление: област София, община Столична гр. София, район Лозенец бул.
"Джеймс Баучер" No 20, ЕИК: 131231522, представлявано от ГЕОРГИ МЕТОДИЕВ
КАРАБЕЛЬОВ – управител, 6 /шест/ типа игрално оборудване, които могат да се
експлоатират в страната, както следва:
1. ИГРАЛНИ АВТОМАТИ:
№ по
ред
1.

Наименование

VP 707

Тип

IGT

Протокол от изпитване №

ИА-2320 от 26.11.2013 г.

Производител
Заявител / номер на
удостоверение

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

Производствен (сериен)
номер

1925436

Година на производство
Вид на играта

2.

2010
Видео слот:
1. Shadow of the Panther – 9 lines или Shadow of
the Panther – 30 lines;
2. Jaguar Princess - 50 lines;
3. Double Da Vinci Diamonds – 9 lines или Double
Da Vinci Diamonds – 40 lines;
4. Cherry Mischief - 15 lines или Cherry Mischief 40 lines.

Наименование

VP 527

Тип

IGT

Протокол от изпитване №

ИА-2321 от 27.11.2013 г.

Производител
Заявител / номер на
удостоверение

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

Производствен (сериен)
номер

1953744
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Година на производство
Вид на играта

3.

2013
Видео слот:
1. Black Widow – 15 lines или Black Widow – 40
lines;
2. Dangerous Beauty – 10 lines или Dangerous
Beauty – 40 lines;
3. Golden Goddess – 10 lines или Golden Goddess
– 40 lines;
4. The Mighty Atlas – 15 lines или The Mighty
Atlas – 40 lines.

Наименование

VP 721

Тип

IGT

Протокол от изпитване №

ИА-2322 от 28.11.2013 г.

Производител
Заявител / номер на
удостоверение

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

Производствен (сериен)
номер

1932136

Година на производство
Вид на играта

2011
Видео слот:
1. The Amulet and the Charm – 20 lines или The
Amulet and the Charm – 40 lines;
2. The Prince of Lightning – 15 lines или The
Prince of Lightning – 40 lines;
3. Shanghai Fantasy;
4. Sultan of Mars - 20 lines или Sultan of Mars - 40
lines.
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4.

Наименование

VP 579

Тип

IGT

Протокол от изпитване №

ИА-2323 от 29.11.2013 г.

Производител
Заявител / номер на
удостоверение

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

Производствен (сериен)
номер

1953744

Година на производство
Вид на играта

5.

Наименование

VP 720

Тип

IGT

Протокол от изпитване №

ИА-2324 от 02.12.2013 г.

Производител
Заявител / номер на
удостоверение

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

Производствен (сериен)
номер

1932136

Година на производство
Вид на играта

6.

2013
Видео слот:
1. Jaguar Princess – 50 lines;
2. Siberian Storm;
3. Midnight Eclipse – 10 lines или Midnight Eclipse
– 40 lines;
4. Vivaldi’s Seasons – 10 lines или Vivaldi’s
Seasons – 40 lines.

2011
Видео слот:
1. Cristal Kingdom – 9 lines или Cristal Kingdom –
40 lines;
2. Jewels of India – 30 lines;
3. Majestic Sea – 30 lines;
4. Twin Win 2– 15 lines.

Наименование

VP 729

Тип

IGT

Протокол от изпитване №

ИА-2325 от 02.12.2013 г.

Стр. 21
Производител
Заявител / номер на
удостоверение

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

Производствен (сериен)
номер

1925436

Година на производство
Вид на играта

2010
Видео слот:
1. Double Da Vinci Diamonds– 9 lines или Double
Da Vinci Diamonds– 40 lines;
2. Legends of Asgard - 9 lines, Legends of Asgard 30 lines или Legends of Asgard - 90 lines;
3. Shadow of the Panther - 9 lines или Shadow of
the Panther - 30 lines;
4. Vivaldi’s Seasons - 10 lines или Vivaldi’s Seasons
- 40 lines.

Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
По Раздел пети - Разглеждане на писмени искания за промени в обстоятелства, вписани
в издаден лиценз:
1. За игри в игрално казино:
1.1.„АКТИВ –БГ“АД, гр. София /изх. № П-3552/14.01.2014 г./,/вх. № И-3552/21.12.2013г./
На 21.12.2013 г. с вх. № И-3552, на основание чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 3 и чл. 37, ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „АКТИВ-БГ” АД,
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 и чл. 37, ал. 3 от ЗХ, председателят
предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„АКТИВ-БГ” АД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Сердика”, бул.
„Княгиня Мария Луиза” № 131,ЕИК: 121634959, представлявано от Зейнеп Бирбудак, Халюк
Тезлер, Корай Йонашчъ и Мехмет Йозгюр Бюйюкер, само двама по двама, за промени в
управлението на дружеството.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
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2. За игри с игрални автомати:
2.1.„ЕВРО-ГЕЙМС“ЕООД, гр. Благоевград /изх. № П-3248/14.01.2014 г./,/вх. № И3248/12.12.2013г./
На 12.12.2013 г. с вх. № И-3248, 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 „ЕВРОГЕЙМС” EООД, гр. Благоевград, 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 и чл. 37, ал. 3 от ЗХ, председателят
предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕВРО-ГЕЙМС” EООД със седалище и адрес на управление: гр. Благоевград, ул. „Крали
Марко” № 1, ЕИК: 130934375, представлявано от Костадин Атанасов Маникатов – управител,
за промяна във вида на дружеството.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.2.„КЕСТЕН – 2007“ЕООД, гр. София /изх. № П-3477/15.01.2014 г./,/вх. № И3477/20.12.2013г./
На 20.12.2013 г. с вх. № И-3477, на основание чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 3 и чл. 37, ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КЕСТЕН-2007”
ЕООД, гр. София, за промяна в обстоятелствата, вписани в издаден лиценз.(
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 и чл. 37, ал. 3 от ЗХ, председателят
предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„КЕСТЕН-2007” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Връбица”, ул.
„Синчец” № 5, ЕИК: 110568543, представлявано от Иво Антонов Първанов – управител, за
промяна на адреса на дружеството.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
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2.3.“Е.Г.-ДИМИТРОВГРАД“ЕООД, гр. София /изх. № П-59/20.01.2014 г./,/вх. № И59/15.01.2014г./
На 15.01.2014 г. с вх. № И-59, на основание чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1, т.
3 и чл. 37, ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „Е.Г.ДИМИТРОВГРАД” ООД, гр. София, за промяна в обстоятелствата, вписани в издаден лиценз
за организиране на хазартни игри.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 1 и ал. 2 от Закона за хазарта (ЗХ)
се извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и чл. 37, ал. 3 от ЗХ, председателят
предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„Е.Г.-ДИМИТРОВГРАД” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район р-н
Оборище, ул. „Васил Априлов“ № 14, ЕИК: 131049103, представлявано от Георги Делчев
Георгиев и Иван Димитров Стефанов – управители, поотделно, за промяна на адреса на
управление на дружеството.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
По Раздел шести - Разглеждане на писмено искане за промяна в обстоятелства, вписани
в Търговския регистър:
1. За игри с игрални автомати:
1.1.“ОЛИМП 09“ООД, гр. Пловдив /изх. № П-19/20.01.2014 г./,/вх. № И-19/09.01.2014г./
На 09.01.2014 г. с вх. № И-19, 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 „ОЛИМП 09”
ООД, гр. Пловдив, 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 разгледат писменото искане и да вземат решение, с
което:
Да се произнесе по вписаната промяна в Търговския регистър на „ОЛИМП 09”
ООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, район „Централен”, пл. Съединение”
№ 3, ет. 3, офис 310, ЕИК: 200437621, представлявано от Силвия Монева Монева - управител,
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.

Стр. 24
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
По Раздел седми - Разглеждане на писмени искания за издаване на лиценз за нов обект:
1. За игри с игрални автомати:
1.1.ЕТ„ДОТКОВСКИ-ИВЕЛИНА ДОТКОВСКА“, гр. Дряново /изх. № П-3534/14.01.2014
г./,/вх. № И-3534/21.12.2013г./
На 21.12.2013 г. с вх. № И-3534, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „ДОТКОВСКИ–ИВЕЛИНА
ДОТКОВСКА”, гр. Дряново, за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с
игрални автомати, за срок от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес: гр. Дряново, област
Габрово, ул. „Шипка“ № 93.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т.
1 от ЗХ, председателят предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат
писменото искане и да вземат решение, с което:
І. Да бъде издаден лиценз на ЕТ „ДОТКОВСКИ–ИВЕЛИНА ДОТКОВСКА”,
със седалище и адрес на управление: гр. Дряново, ул. „Косьо Тафров” № 6, ЕИК: 817063059,
представлявано от Ивелина Пенева Дотковска /физическо лице – търговец/, за организиране
на хазартни игри с игрални автомати за срок от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес: гр.
Дряново,, област Габрово, ул. „Шипка“ № 93.
II. Да бъдат утвърдени представените от ЕТ „ДОТКОВСКИ–ИВЕЛИНА
ДОТКОВСКА”, гр. Дряново, за игралната зала:
1. Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала;
2. Задължителни правила за организацията на работата и финансовия контрол
при организиране на хазартни игри с игрални автомати и задължителни образци за счетоводна
отчетност;
3. Задължителни изисквания за игралните зали по отношение на вида на
помещенията или сградата, минималната площ, разпределението на помещенията и
необходимото техническо оборудване за контрол.
4. Задължителни технически изисквания за системите за контрол върху
хазартните игри и игралното оборудване.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.2.“ПИРИН ТУРС 2002“ЕООД, гр. София /изх. № П-2830/15.01.2014 г./,/вх. № И2830/08.11.2013г./
На 08.11.2013 г. с вх. № И-2830, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1, т.
1 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ПИРИН ТУРС 2002” ЕООД, гр.

Стр. 25
София, за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати, за срок
от 10 /десет/ години в игрална зала с адрес: гр. Кърджали, бул. „България” № 47.
На проведеното на 21.01.2014 г. заседание Държавната комисия по хазарта пристъпи
към разглеждане на писмено искане и установи, че има неизяснени обстоятелствата.
С оглед гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1 от Закона за хазарта
Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Отлага произнасянето до изясняване на обстоятелствата по писменото искане на
„ПИРИН ТУРС 2002” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”,
бул. „Цариградско шосе”, 7-ми километър, сградата на ЗИТ, корпус ІІ, ет. 3, ЕИК: 102817258,
представлявано от Мирослав Александров Младенов – управител, за организиране на
хазартни игри с игрални автомати за срок от 10 /десет/ години в игрална зала с адрес: гр.
Кърджали, бул. „България” № 47.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.3.„ВИЛОКС ГРУП“ЕООД, гр. София /изх. № П-3127/20.01.2014 г./,/вх. № И3127/06.12.2013г./
На 06.12.2013 г. с вх. № И-3127, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 1 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ВИЛОКС ГРУП” ЕООД, гр.
София, за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати, за срок
от 10 /десет/ години в игрална зала с адрес: гр. Ямбол, ул. „Търговска” № 35, ет. 2.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т.
1 от ЗХ, председателят предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат
писменото искане и да вземат решение, с което:
І. Да бъде издаден лиценз на „ВИЛОКС ГРУП” ЕООД, със седалище и адрес на
управление: гр. София, район „Овча купел”, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 12, ЕИК:
040348114, представлявано заедно от Вернер Клайн и Томаш Мачий Петриковски управители, за организиране на хазартни игри с игрални автомати за срок от 10 /десет/ години
в игрална зала с адрес: гр. Ямбол, ул. „Търговска” № 35, ет. 2.
II. Да бъдат утвърдени представените от „ВИЛОКС ГРУП” ЕООД, гр. София:
1. Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала;
2. Правила за организацията на работата и финансовия контрол при
организиране на хазартни игри с игрални автомати и задължителни образци за счетоводна
отчетност;
3. Изисквания за игралните зали по отношение на вида на помещенията или
сградата, минималната площ, разпределението на помещенията и необходимото техническо
оборудване за контрол;
4. Технически изисквания към системите за контрол върху хазартните игри и
игралното оборудване в игрална зала.
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Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.4.„ВИКИ 90“ЕООД, гр. Димитровград /изх. № П-3579/20.01.2014 г./,/вх. № И3579/30.12.2013г./
На 30.12.2013г. с вх. № И-3579 в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ВИКИ 90” ЕООД,
гр.Димитровград за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати,
за срок от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес: гр. Димитровград, бул. „България” № 1, ет. 0,
офис № 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т.
1 от ЗХ, председателят предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат
писменото искане и да вземат решение, с което:
І. Да бъде издаден лиценз на „ВИКИ 90” ЕООД със седалище и адрес на
управление: гр. Димитровград, бул. „България” № 1, ЕИК: 040485999, представлявано от
Валентин Желязков Кузев – управител, за организиране на хазартни игри с игрални автомати
за срок от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес: гр. Димитровград, бул. „България” № 1, ет. 0,
офис № 1.
II. Да бъдат утвърдени представените от „ВИКИ 90” ЕООД, гр.Димитровград за
игралната зала:
1. Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала;
2. Правила за организацията на работата и финансовия контрол при
организиране на хазартни игри с игрални автомати и задължителни образци за счетоводна
отчетност;
3. Изисквания за игралните зали по отношение на вида на помещенията или
сградата, минималната площ, разпределението на помещенията и необходимото техническо
оборудване за контрол.
4. Технически изисквания за системите за контрол върху хазартните игри и
игралното оборудване.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
По Раздел осми - Разглеждане на писмени искания за продължаване срока на действие
на издаден лиценз:
1. За игри с игрални автомати:
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1.1.„СИТИ КАЗИНО ГРУП“ООД, гр. София /изх. № П-3333/14.01.2014 г./,/вх. № И3333/16.12.2013г./
На 16.12.2013 г. с вх. № И-3333, 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 „СИТИ КАЗИНО ГРУП” ООД,
гр. София на основание чл. 36, ал. 1 от ЗХ, за продължаване срока на действие на издаден
лиценз, за който е издадено Удостоверение № И-2763/25.11.2013 г., за организиране на
хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Троян, ул. „Захари Стоянов” №
7.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 1 и чл. 36, ал. 1 от ЗХ, председателят предлага на членовете на Държавната комисия по
хазарта да разгледат писменото искане и да вземат решение, с което:
Да бъде продължен срокът на действие на издадения лиценз с 5 /пет/ години на
„СИТИ КАЗИНО ГРУП” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Лозенец,
ул. „Златовръх“ № 37, ЕИК: 200279388, представлявано от Митко Цветанов Тодоров управител, за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Троян, ул. „Захари Стоянов” № 7.
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.„ГРАНД КАЗИНО“ООД, гр. София /изх. № П-25/20.01.2014 г./,/вх. № И25/09.01.2014г./
На 09.01.2014 г. с вх. № И-25, 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 „ГРАНД КАЗИНО” ООД,
гр. София на основание чл. 36, ал. 1 от ЗХ, за продължаване срока на действие на издаден
лиценз, за който е издадено Удостоверение № И-1843/16.07.2013 г., за организиране на
хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Плевен, пл. „Свобода” № 6.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 1 и чл. 36, ал. 1 от ЗХ, председателят предлага на членовете на Държавната комисия по
хазарта да разгледат писменото искане и да вземат решение, с което:
Да бъде продължен срокът на действие на издадения лиценз с 5 /пет/ години на
“ГРАНД КАЗИНО” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Лозенец”,
ул. „Кричим” № 63, ЕИК: 175245527, представлявано от Галин Тотьов Василев – управител, в
игрална зала с адрес:гр. Плевен, пл. „Свобода” № 6.
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Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.3.„УЪРЛД ГЕЙМ“ООД, гр. София /изх. № П-23/20.01.2014 г./,/вх. № И-23/09.01.2014г./
На 09.01.2014 г. с вх. № И-23, 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 „УЪРЛД ГЕЙМ” ООД, гр. София
на основание чл. 36, ал. 1 от ЗХ, за продължаване срока на действие на издаден лиценз, за
който е издадено Удостоверение № И-2676/21.11.2013 г., за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Кърджали, район „Център”, бул. „България” №
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 и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 1 и чл. 36, ал. 1 от ЗХ председателят предлага на членовете на Държавната комисия по
хазарта да разгледат писменото искане и да вземат решение, с което:
Да бъде продължен срокът на действие на издадения лиценз с 5 /пет/ години на
“УЪРЛД ГЕЙМ” ООД със седалище и адрес на управление гр. София, район Младост, ул.
“Михаил Тенев” № 6, ет. 2, ЕИК 106598299, управлявано и представлявано от Илиян
Красимиров Каменов – управител, за организиране на хазартни игри с игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Кърджали, район „Център”, бул. „България” № 64.
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.ЕТ „ЙОПИ-ПИЕР ЙОСИФОВ“, гр. Пловдив /изх. № П-31/20.01.2014 г./,/вх. № И31/09.01.2014г./
На 09.01.2014 г. с вх. № И-31, 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 ЕТ „ЙОПИ - ПИЕР
ЙОСИФОВ”, гр. Пловдив на основание чл. 36, ал. 1 от ЗХ, за продължаване срока на действие
на издаден лиценз, за който е издадено Удостоверение № И-2562/28.10.2013 г., за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, бул.
„6-ти Септември” № 149.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях.
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Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 1 и чл. 36, ал. 1 от ЗХ председателят предлага на членовете на Държавната комисия по
хазарта да разгледат писменото искане и да вземат решение, с което:
Да бъде продължен срокът на действие на издадения лиценз с 5 /пет/ години на
“ЕТ „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 организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, , бул. „6-ти Септември” № 64.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
По Раздел девети - Разглеждане на писмени искания за извършване на промени в
издаден лиценз:
1. За игри в игрално казино:
1.1. „УИН СИТИ“ЕООД, гр. София /изх. № П-3362/14.01.2014 г./,/вх. № И3362/17.12.2013г./
На 17.12.2013 г. с вх. № И-3362 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „УИН СИТИ” ЕООД, гр.
София, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата, утвърждаване на Задължителни игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино и Задължителни
технически изисквания за системите за контрол върху хазартните игри и игралното
оборудване за обект с адрес: м. „Капсиди” № 22, землището на с. Чучулигово, общ. Петрич,
казино „EFBET”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 3 и т. 11 от ЗХ, председателят предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да
разгледат писменото искане и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„УИН СИТИ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Лозенец”, ул.
„Златовръх” № 37, ЕИК: 201536889, представлявано заедно и поотделно от Митко Цветанов
Тодоров и Георги Николов Филчев - управители, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата
в игрално казино с адрес: м. „Капсиди” № 22, землището на с. Чучулигово, общ. Петрич,
казино „EFBET”.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „УИН СИТИ” ЕООД, гр. София:
1.
Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане
на хазартни игри в игрално казино.
2.
Задължителни технически изисквания за системите за контрол върху
хазартните игри и игралното оборудване.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
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Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.2. „КАЗИНО ДИАМАНТ“ООД, гр. Пловдив /изх. № П-3506/14.01.2014 г./,/вх. № И3506/20.12.2013г./
На 20.12.2013 г. с вх. № И-3506, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „КАЗИНО ДИАМАНТ”
ООД, гр. Пловдив, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино с адрес: гр. Пловдив,
ул. „Васил Левски” № 11.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 3 и т. 11 от ЗХ, председателят предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да
разгледат писменото искане и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„КАЗИНО ДИАМАНТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, р-н
„Северен”, ул. „Полковник Бонев” № 8, ЕИК: 115857797, представлявано от Павел Захариев
Буков - управител, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата в игрално казино с адрес: гр.
Пловдив, ул. „Васил Левски” № 11.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КАЗИНО ДИАМАНТ” ООД, гр.
Пловдив, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.3. „ИНТКО ИНТЕРНЕШЪНЪЛ КАЗИНО КЛУБ“ЕАД, гр. София /изх. № П3584/14.01.2014 г./,/вх. № И-3584/30.12.2013г./
На 30.12.2013г. с вх. № И-3584 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 3 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „ИНТКО ИНТЕРНЕШЪНЪЛ
КАЗИНО КЛУБ” ЕАД, гр. София за подмяна на 1 /един/ брой игрална маса и намаление с 1
/един/ брой на джакпот системите в игрално казино с адрес: гр. София, район „Красно село”,
бул. „Тотлебен” № 8, хотел „Родина”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 3 и т. 11 от ЗХ, председателят предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да
разгледат писменото искане и да вземат решение, с което:
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I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ИНТКО ИНТЕРНЕШЪНЪЛ КАЗИНО КЛУБ” ЕАД със седалище и адрес на управление: гр.
София, район „Красно село”, бул. „Тотлебен” № 8, хотел „Родина”, ет. 21, ЕИК: 130240874,
представлявано от Нури Билгеч и Ерсан Догру или Нури Билгеч и Росен Солаков или Росен
Солаков и Ерсан Догру, само двама по двама, за подмяна на 1 /един/ брой игрална маса в
игрално казино с адрес: гр. София, район „Красно село”, бул. „Тотлебен” № 8, хотел
„Родина”.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ИНТКО ИНТЕРНЕШЪНЪЛ КАЗИНО
КЛУБ” ЕАД, гр. София Задължителни игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри в игрално казино.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.4. „ИНТКО ИНТЕРНЕШЪНЪЛ КАЗИНО КЛУБ“ЕАД, гр. София /изх. № П56/20.01.2014 г./,/вх. № И-56/14.01.2014г./
На 14.01.2014 г. с вх. № И-56, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 3 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „ИНТКО ИНТЕРНЕШЪНЪЛ
КАЗИНО КЛУБ” ЕАД, гр. София, за подмяна на 37 /тридесет и седем/, увеличение с 3 /три/
броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри в игрално казино с адрес: гр. София, район „Красно село”, бул. „Тотлебен” №
8, хотел „Родина”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 3 и т. 11 от ЗХ, председателят предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да
разгледат писменото искане и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ИНТКО ИНТЕРНЕШЪНЪЛ КАЗИНО КЛУБ” ЕАД със седалище и адрес на управление: гр.
София, район „Красно село”, бул. „Тотлебен” № 8, хотел „Родина”, ет. 21, ЕИК: 130240874,
представлявано от Нури Билгеч и Ерсан Догру или Нури Билгеч и Росен Солаков или Росен
Солаков и Ерсан Догру, само двама по двама, за подмяна на 37 /тридесет и седем/ и
увеличение с 3 /три/ броя игрални автомата в игрално казино с адрес: гр. София, район
„Красно село”, бул. „Тотлебен” № 8, хотел „Родина”.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ИНТКО ИНТЕРНЕШЪНЪЛ КАЗИНО
КЛУБ” ЕАД, гр. София, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в
игрално казино.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
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1.5.“СИТИ КАЗИНО ГРУП“ООД, гр. София /изх. № П-18/20.01.2014 г./,/вх. № И18/09.01.2014 г./
На 09.01.2014 г. с вх. № И-18 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 подмяна на 1 /един/ брой игрална маса и утвърждаване на Игрални условия
и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино с адрес: гр. 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.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 3 и т. 11 от ЗХ, председателят предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да
разгледат писменото искане и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„СИТИ КАЗИНО ГРУП” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Лозенец”, ул. „Златовръх” № 37, ЕИК: 200279388, представлявано от Митко Цветанов
Тодоров – управител, за подмяна на 1 /един/ брой игрална маса 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 Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2. За игри с игрални автомати:
2.1. „ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО“АД, гр. София /изх. № П-3018/14.01.2014 г./,/вх. №
И-3018/02.12.2013г./
На 02.12.2013 г. с вх. № И-3018, 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 „ПАЛМС МЕРКЮР
КАЗИНО” АД, гр. София, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Благоевград, ул. „Георги Измирлиев – Македончето”, етаж -1, обособена част от „Кафетеатър” на Драматичен театър „Никола Вапцаров гр. Благоевград”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 3 и т. 11 от ЗХ, председателят предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да
разгледат писменото искане и да вземат решение, с което:
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I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО” АД със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Илинден”, ул. „Кукуш” № 7, ЕИК: 175192081, представлявано от Ангел Андонов Ирибозов и
Илия Карамфилов Калибрадов, заедно, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална
зала с адрес: гр. Благоевград, ул. „Георги Измирлиев – Македончето”, етаж -1, обособена част
от „Кафе-театър” на Драматичен театър „Никола Вапцаров гр. Благоевград”.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО” 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.
2.2. „ЕС ДЖИ КАЗИНО“ЕООД, гр. Пловдив /изх. № П-3575/14.01.2014 г./,/вх. № И3575/30.12.2013г./
На 30.12.2013г. с вх. № И-3575 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 „ЕС ДЖИ КАЗИНО”
ЕООД, гр. Пловдив за подмяна на 4 /четири/ и намаление с 4 /четири/ броя игрални автомати
и утвърждаване на Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни
игри с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. Пловдив, бул. „Пещерско шосе” № 38.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 3 и т. 11 от ЗХ, председателят предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да
разгледат писменото искане и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕС ДЖИ КАЗИНО” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, р-н „Северен”,
ул.„Карловска” № 36, ЕИК 200354595, представлявано от Стоян Пенчев Стоянов - управител,
за подмяна на 4 /четири/ и намаление с 4 /четири/ броя игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Пловдив, бул. „Пещерско шосе” № 38.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЕС ДЖИ КАЗИНО” ЕООД, гр.
Пловдив Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.3. „КОМЕРС“ЕООД, гр. Севлиево /изх. № П-3181/14.01.2014 г./,/вх. № И3181/10.12.2013г./
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На 10.12.2013 г. с вх. № И-3181 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 и увеличение с 4 /четири/ 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. Пловдив,
бул. „Кн. Мария Луиза” № 63.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 3 и т. 11 от ЗХ, председателят предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта 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 и увеличение с 4 /четири/ броя на игралните
автомати в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, бул. „Кн. Мария Луиза” № 63.
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.
2.4. „КУИНС ТРЕЙД“ООД, гр. София /изх. № П-3565/14.01.2014 г./,/вх. № И3565/27.12.2013г./
На 27.12.2013 г. с вх. № И-3565 в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1,
т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КУИНС ТРЕЙД” ООД,
гр. София, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Янко
Сакъзов” № 76.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 3 и т. 11 от ЗХ, председателят предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да
разгледат писменото искане и да вземат решение, с което:
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I.
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз
на „КУИНС ТРЕЙД” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Оборище”,
бул. „Янко Сакъзов” № 76, ЕИК: 121407281, представлявано от Иван Георгиев Главински управител, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. София,
бул. „Янко Сакъзов” № 76.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КУИНС ТРЕЙД” ООД, гр. София,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.5. „ДЖОНС ЕНТЪРТЕЙМЕНТ“ООД, гр. София /изх. № П-3460/14.01.2014 г./,/вх. №
И-3460/19.12.2013г./
На 19.12.2013 г. с вх. № И-3460, 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 „ДЖОНС
ЕНТЪРТЕЙМЕНТ” 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, бул. „Черни
връх” № 47.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 3 и т. 11 от ЗХ, председателят предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да
разгледат писменото искане и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ДЖОНС ЕНТЪРТЕЙМЕНТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Оборище”, бул. „Янко Сакъзов” № 56, ЕИК: 131530898, представлявано от Христо Благоев
Георгиев – управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр.
София, бул. „Черни връх” № 47.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ДЖОНС ЕНТЪРТЕЙМЕНТ” ООД,
гр. София, Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати.
ІІI. Да бъдат утвърдени представените от „ДЖОНС ЕНТЪРТЕЙМЕНТ” 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.
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2.6. „ЕВРО КАЗИНО ГРУП“ООД, гр. София /изх. № П-3446/14.01.2014 г./,/вх. № И3446/19.12.2013г./
На 19.12.2013 г. с вх. № И-3446, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1, т. 3, т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕВРО КАЗИНО
ГРУП” ООД, гр. София, за подмяна на 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. София, район „Лозенец”, бул.
„Черни връх” № 31, в сградата на „ХЕМУСХОТЕЛС” АД.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 3 и т. 11 от ЗХ, председателят предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да
разгледат писменото искане и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕВРО КАЗИНО ГРУП” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Лозенец”, бул. „Черни връх” № 31, ЕИК: 131056701, представлявано от Георги Методиев
Карабельов - управител, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. София, район „Лозенец”, бул. „Черни връх” № 31, в сградата на „ХЕМУСХОТЕЛС” АД.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЕВРО КАЗИНО ГРУП” ООД, гр.
София, Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати.
ІІI. Да бъдат утвърдени представените от „ЕВРО 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.
2.7. „ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО“АД, гр. София /изх. № П-3481/14.01.2014 г./,/вх. №
И-3481/20.12.2013г./
На 20.12.2013 г. с вх. № И-3481 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 „ПАЛМС МЕРКЮР
КАЗИНО” АД, гр. София, за подмяна на 14 /четиринадесет/, намаление с 3 /три/ броя игрални
автомати и утвърждаване на Задължителни игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри в игрална зала с адрес: гр. Варна, район „Одесос”, ул. „Хан Аспарух” № 2.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях.

Стр. 37
Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 3 и т. 11 от ЗХ, председателят предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да
разгледат писменото искане и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО” АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Илинден”, ул. „Кукуш” № 7, ЕИК: 175192081, представлявано заедно от Илия Карамфилов
Калибрадов и Ангел Андонов Ирибозов, за подмяна на 14 /четиринадесет/ и намаление с 3
/три/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Варна, район „Одесос”, ул. „Хан
Аспарух” № 2.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО” 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.
2.8. „ШАНС ГРУП ДУЛОВО“ЕООД, гр. Исперих /изх. № П-3492/14.01.2014 г./,/вх. №
И-3492/20.12.2013г./
На 20.12.2013 г. с вх. № И-3492, 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 „ШАНС ГРУП
ДУЛОВО” ЕООД, гр. Исперих, за подмяна на 1 /един/, намаление с 1 /един/ брой игрален
автомат, утвърждаване на Задължителни игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри с игрални автомати и утвърждаване на Задължителни технически изисквания
за системите за контрол върху хазартните игри и игралното оборудване в игрална зала с
адрес: гр. Дулово, област Силистра, ул. „Силистренско шосе” № 3, УПИ І, пл. № 147 в кв. 16.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 3 и т. 11 от ЗХ, председателят предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да
разгледат писменото искане и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ШАНС ГРУП ДУЛОВО” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Исперих, област
Разград, ж.к. „Васил Априлов”, № 4, вх. Б, ет. 2, ап. 6, ЕИК: 200890810, представлявано от
Георги Стоянов Захариев - управител, за подмяна на 1 /един/ и намаление с 1 /един/ брой
игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Дулово, област Силистра,ул. „Силистренско
шосе” № 3, УПИ І, пл. № 147 в кв. 16.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ШАНС ГРУП ДУЛОВО” ЕООД, гр.
Исперих, 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.
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Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.9. „ГЕЙМЪР – 2001“ЕООД, гр. София /изх. № П-3570/14.01.2014 г./,/вх. № И3570/27.12.2013г./
На 27.12.2013 г. с вх. № И-3570, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 3, т. 11, е подадено писмено искане от „ГЕЙМЪР-2001” ЕООД, гр. София, за подмяна на
1 /един/, увеличение с 2 /два/ броя игрални автомата и утвърждаване на Задължителни игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. София, район „Подуяне”, ул. „Макгахан” – пазара.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 3 и т. 11 от ЗХ, председателят предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да
разгледат писменото искане и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ГЕЙМЪР-2001” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Лозенец”, ул.
„Златовръх” № 37, ЕИК: 130602533, представлявано от Митко Цветанов Тодоров –
управител, за подмяна на 1 /един/ и увеличение с 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала
с адрес: гр. София, район „Подуяне”, ул. „Макгахан” – пазара.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ГЕЙМЪР-2001” ЕООД, гр. София,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.10. „ФЛАМИНГО – 78“ЕООД, гр. София /изх. № П-3487/14.01.2014 г./,/вх. № И3487/20.12.2013г./
На 20.12.2013 г. с вх. № И-3487, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 3, т. 11, е подадено писмено искане от „ФЛАМИНГО 78” ЕООД, гр. София, за
увеличение с 10 /десет/, подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата, утвърждаване на
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати и утвърждаване на Задължителни технически изисквания за системите за контрол
върху хазартните игри и игралното оборудване в игрална зала с адрес: гр. Нови Искър, област
София, кв. „Кумарица”, ул. „Светлина” № 42.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
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необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 3 и т. 11 от ЗХ, председателят предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да
разгледат писменото искане и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на на
„ФЛАМИНГО 78” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, пл. ”Възраждане”
№ 5, ЕИК: 131417772, представлявано от Мирослав Бобев Софронов - управител, за
увеличение с 10 /десет/ и подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр.
Нови Искър, област София, кв. „Кумарица”, ул. „Светлина” № 42.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ФЛАМИНГО 78” ЕООД, гр. София,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати и Задължителни технически изисквания за системите за контрол върху хазартните
игри и игралното оборудване.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.11. „ФЛАМИНГО – 78“ЕООД, гр. София /изх. № П-3489/14.01.2014 г./,/вх. № И3489/20.12.2013г./
На 20.12.2013 г. с вх. № И-3489, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 3, т. 11, е подадено писмено искане от „ФЛАМИНГО 78” ЕООД, гр. София, за
увеличение с 3 /три/, подмяна на 8 /осем/ броя игрални автомата, утвърждаване на
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати и утвърждаване на Задължителни технически изисквания за системите за контрол
върху хазартните игри и игралното оборудване в игрална зала с адрес: гр. Димитровград,
област Хасково, бул. „Стефан Стамболов” № 2.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 3 и т. 11 от ЗХ, председателят предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да
разгледат писменото искане и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на на
„ФЛАМИНГО 78” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, пл. ”Възраждане”
№ 5, ЕИК: 131417772, представлявано от Мирослав Бобев Софронов - управител, за
увеличение с 3 /три/ и подмяна на 8 /осем/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр.
Димитровград, област Хасково, бул. „Стефан Стамболов” № 2.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ФЛАМИНГО 78” ЕООД, гр. София,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати и Задължителни технически изисквания за системите за контрол върху хазартните
игри и игралното оборудване.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
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Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.12. „ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ“ООД, гр. Мъглиж /изх. № П-3486/14.01.2014 г./,/вх. № И3486/20.12.2013г./
На 20.12.2013 г. с вх. № И-3486, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ”
ООД, гр. Мъглиж, за подмяна на 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. Стара Загора, ул. „Пазарска”, кв. 62А, № 13.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 3 и т. 11 от ЗХ, председателят предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да
разгледат писменото искане и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Мъглиж, област Стара
Загора, ул. „Иван Вазов” № 33, ЕИК: 123698095, представлявано от Иван Тенев Тенчев управител, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Стара
Загора, ул. „Пазарска”, кв. 62А, № 13.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ” ООД, гр.
Мъглиж, Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.13. „ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ“ООД, гр. Мъглиж /изх. № П-3484/14.01.2014 г./,/вх. № И3484/20.12.2013г./
На 20.12.2013 г. с вх. № И-3484, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ”
ООД, гр. Мъглиж, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата, утвърждаване на
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати и утвърждаване на Задължителни технически изисквания за системите за контрол
върху хазартните игри и игралното оборудване в игрална зала с адрес: гр. Пирдоп, Софийска
област, ул. „Цар Освободител” № 42.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
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необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 3 и т. 11 от ЗХ, председателят предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да
разгледат писменото искане и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Мъглиж, област Стара
Загора, ул. „Иван Вазов” № 33, ЕИК: 123698095, представлявано от Иван Тенев Тенчев управител, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Пирдоп, Софийска област, ул. „Цар Освободител” № 42.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ” ООД, гр.
Мъглиж, 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.
2.14. ЕТ“НИК-Р-НИКОЛА НИКОЛОВ“, гр. Варна /изх. № П-3457/14.01.2014 г./,/вх. №
И-3457/19.12.2013г./
На 19.12.2013 г. с вх. № И-3457, 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 „НИК-Р-НИКОЛА
НИКОЛОВ”, гр. Варна, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата и утвърждаване на
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати и Задължителни технически изисквания за системите за контрол върху хазартните
игри и игралното оборудване за игрална зала с адрес: гр. Варна, бул. „Владислав Варненчик”
№ 158, Автогара.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 3 и т. 11 от ЗХ, председателят предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да
разгледат писменото искане и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на ЕТ
„НИК-Р-НИКОЛА НИКОЛОВ” със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район
„Приморски”, ул. „Подполковник Калитин” № 36, ап. 30, ЕИК: 103566435, представляван от
Никола Радев Николов /физическо лице – търговец/, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. Варна, бул. „Владислав Варненчик” № 158, Автогара.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от ЕТ „НИК-Р-НИКОЛА НИКОЛОВ”, гр.
Варна, Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати.
ІІI. Да бъдат утвърдени представените от ЕТ „НИК-Р-НИКОЛА НИКОЛОВ”,
гр. Варна, 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.
2.15. „МАКАО 2“ООД, гр. Пловдив /изх. № П-8/14.01.2014 г./,/вх. № И-8/06.01.2014г./
На 06.01.2014 г. с вх. № И-8, 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 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. Пловдив, ул. „Никола Вапцаров” № 115.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 3 и т. 11 от ЗХ, председателят предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта 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 Цветелина Иванова Четрафилова управител и Динко Георгиев Миленчев - управител, заедно и поотделно, за подмяна на 2 /два/
броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ул. „Никола Вапцаров” № 115.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „МАКАО 2” ООД, гр. Пловдив,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.16. „БРАТЯ МАТЕВИ“ЕООД, гр. София /изх. № П-3576/14.01.2014 г./,/вх. № И3576/30.12.2013г./
На 30.12.2013г. с вх. № И-3576 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 3, т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БРАТЯ МАТЕВИ”
ЕООД, гр. София за увеличение със 7 /седем/ броя на игралните автомати и утвърждаване на
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати за игрална зала с адрес: гр.София, ж.к. ”Дружба”, УПИ II-1109, 1216 от кв. 46.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
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необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 3 и т. 11 от ЗХ, председателят предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да
разгледат писменото искане и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„БРАТЯ МАТЕВИ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Триадица”, бул. „Витоша” № 133, ЕИК: 130369794, представлявано от Матей Яворов Матев
– управител, за увеличение със 7 /седем/ броя на игралните автомати в игрална зала с адрес:
гр. София, ж.к. ”Дружба”, УПИ II-1109, 1216 от кв. 46.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „БРАТЯ МАТЕВИ” ЕООД, гр. София,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.17. „БРИЗ-М“ЕООД, гр. София /изх. № П-3580/14.01.2014 г./,/вх. № И3580/30.12.2013г./
На 30.12.2013г. с вх. № И-3580 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 “БРИЗ-М” ЕООД,
гр.София за подмяна на 29 /двадесет и девет/ и увеличение с 11 /единадесет/ броя на
игралните автомати и утвърждаване на Задължителни игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати и на Задължителни технически
изисквания за системите за контрол върху хазартните игри и игралното оборудванеза игрална
зала с адрес: гр.София, район „Искър”, бул. „Професор Цветан Лазаров” № 114.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 3 и т. 11 от ЗХ, председателят предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да
разгледат писменото искане и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
“БРИЗ-М” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Искър”, ж.к.
„Дружба 2”, до бл. 218, обект „Бриз”, ЕИК: 131386348, представлявано от Евтим Христов
Велев – управител, за подмяна на 29 /двадесет и девет/ и увеличение с 11 /единадесет/ броя на
игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. София, район „Искър”, бул. „Професор Цветан
Лазаров” № 114.
II. Да бъдат утвърдени представените от “БРИЗ-М” ЕООД, гр.София
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати.
ІІI. Да бъдат утвърдени представените от “БРИЗ-М” 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.
2.18. „БРИЗ-М“ЕООД, гр. София /изх. № П-3583/14.01.2014 г./,/вх. № И3583/30.12.2013г./
На 30.12.2013г. с вх. № И-3583 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 „БРИЗ-М” ЕООД, гр.
София за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати и утвърждаване на Задължителни игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати и на Задължителни
технически изисквания за системите за контрол върху хазартните игри и игралното
оборудване за игрална зала с адрес: гр. София, район „Илинден”, местност „Разсадника Бежанци”, ул. „Зографски манастир” № 11, УПИ ІV-388 в кв. 13.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 3 и т. 11 от ЗХ, председателят предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да
разгледат писменото искане и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„БРИЗ-М” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Искър”, ж.к.
„Дружба 2”, до бл. 218, обект „Бриз”, ЕИК: 131386348, представлявано от Евтим Христов
Велев – управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
София, район „Илинден”, местност „Разсадника - Бежанци”, ул. „Зографски манастир” № 11,
УПИ ІV-388 в кв. 13.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „БРИЗ-М” ЕООД, гр. София,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати.
ІІI. Да бъдат утвърдени представените от “БРИЗ-М” ЕООД, гр.София
Задължителни технически изисквания за системите за контрол върху хазартните игри и
игралното оборудване.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.19. СД „ЕЛДОРАДО –НПР-ИМПОРТ-ЕКСПОРТ-СИЕ“, гр. Панагюрище /изх. № П9/14.01.2014 г./,/вх. № И-9/06.01.2014 г./
На 06.01.2014 г. с вх. № И-9, 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 СД „ЕЛДОРАДО-НПРИМПОРТ-ЕКСПОРТ-СИЕ”, гр. Панагюрище, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата,
увеличение с 2 /два/ броя игрални автомата и утвърждаване на Задължителни игрални
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условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Велинград, област Пазарджик, ул. „Александър Стамболийски” № 12 – бивши
„Централни хали”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 3 и т. 11 от ЗХ, председателят предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да
разгледат писменото искане и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
СД „ЕЛДОРАДО-НПР-ИМПОРТ-ЕКСПОРТ-СИЕ” със седалище и адрес на управление: гр.
Панагюрище, област Пазарджик, ул. „30-ти Април” № 52, ЕИК: 112050243, представлявано
от Димитър Николаев Митев – управител, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата и
увеличение с 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Велинград, област
Пазарджик, ул. „Александър Стамболийски” № 12 – бивши „Централни хали”.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от СД „ЕЛДОРАДО-НПР-ИМПОРТЕКСПОРТ-СИЕ”, гр. Панагюрище, Задължителни игрални условия и правила за организиране
на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.20. СД „ЕЛДОРАДО –НПР-ИМПОРТ-ЕКСПОРТ-СИЕ“, гр. Панагюрище /изх. № П10/14.01.2014 г./,/вх. № И-10/06.01.2014 г./
На 06.01.2014 г. с вх. № И-10, 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 СД „ЕЛДОРАДО-НПРИМПОРТ-ЕКСПОРТ-СИЕ”, гр. Панагюрище, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат,
увеличение 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. Панагюрище, област Пазарджик, ул. „Асен Златаров” № 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 3 и т. 11 от ЗХ, председателят предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да
разгледат писменото искане и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
СД „ЕЛДОРАДО-НПР-ИМПОРТ-ЕКСПОРТ-СИЕ” със седалище и адрес на управление: гр.
Панагюрище, област Пазарджик, ул. „30-ти Април” № 52, ЕИК: 112050243, представлявано
от Димитър Николаев Митев – управител, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат и
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увеличение с 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Панагюрище, област
Пазарджик, ул. „Асен Златаров” № 1.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от СД „ЕЛДОРАДО-НПР-ИМПОРТЕКСПОРТ-СИЕ”, гр. Панагюрище, 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. „ГРАНД – 12“ЕООД, гр. Монтана /изх. № П-3528/14.01.2014 г./,/вх. № И3528/21.12.2013г./
На 30.12.2013г. с вх. № И-3582 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 “БРИЗ-М” ЕООД,
гр.София за подмяна на 7 /седем/ и увеличение с 3 /три/ броя на игралните автомати и
утвърждаване на Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри
с игрални автомати и на Задължителни технически изисквания за системите за контрол върху
хазартните игри и игралното оборудванеза игрална зала с адрес: гр.Перник, кв. „Изток”,
ул.„Юрий Гагарин” № 33.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 3 и т. 11 от ЗХ, председателят предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да
разгледат писменото искане и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
“БРИЗ-М” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Искър”, ж.к.
„Дружба 2”, до бл. 218, обект „Бриз”, ЕИК: 131386348, представлявано от Евтим Христов
Велев – управител, за подмяна на 7 /седем/ и увеличение с 3 /три/ броя на игралните автомати
в игрална зала с адрес: гр. Перник, кв. „Изток”, ул. „Юрий Гагарин” № 33 .
II. Да бъдат утвърдени представените от “БРИЗ-М” ЕООД, гр.София
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати.
ІІI. Да бъдат утвърдени представените от “БРИЗ-М” ЕООД, гр.София
Задължителни технически изисквания за системите за контрол върху хазартните игри и
игралното оборудване.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.22. „ЕКС ПИ ЕЛ“ЕООД, гр. София /изх. № П-3364/14.01.2014 г./,/вх. № И3364/17.12.2013г./
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На 17.12.2013 г. с вх. № И-3364, 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 „ЕКС ПИ ЕЛ” ЕООД, гр.
София, за подмяна на 10 /десет/ броя игрални автомата и утвърждаване на Задължителни
игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати и
Задължителни технически изисквания за системите за контрол върху хазартните игри и
игралното оборудване в игрална зала с адрес: гр. Варна, ул. „Христо Самсаров” № 35.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 3 и т. 11 от ЗХ, председателят предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да
разгледат писменото искане и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕКС ПИ ЕЛ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Триадица”, ж.к.
„Стрелбище”, ул. „Котленски проход” № 100, вх. Б, ет. 7, ап. 48, ЕИК: 202158606,
управлявано от Любомир Петров Петков - Пашов – управител, за подмяна на 10 /десет/ броя
игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Варна, ул. „Христо Самсаров” № 35.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЕКС ПИ ЕЛ” ЕООД, гр. София:
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.
2.23. „ДЕБИТ“ООД, гр. Монтана /изх. № П-1/14.01.2014 г./,/вх. № И-1/03.01.2014г./
На 03.01.2014 г. с вх. № И-1, 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 „ДЕБИТ” ООД, гр.
Монтана, 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. Берковица, област Монтана,ул. „Николаевска” № 15.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 3 и т. 11 от ЗХ, председателят предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да
разгледат писменото искане и да вземат решение, с което:
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І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ДЕБИТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Монтана, ул. „Княз Александър
Батенберг” № 53, ЕИК: 111530638, представлявано от Иванка Тодорова Стаменова управител и Детелин Борисов Стаменов - управител, заедно и поотделно, за подмяна на 1
/един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Берковица, област Монтана,ул.
„Николаевска” № 15.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ДЕБИТ” ООД, гр. Монтана,
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. „ДЕБИТ“ООД, гр. Монтана /изх. № П-2/14.01.2014 г./,/вх. № И-2/03.01.2014г./
На 03.01.2014 г. с вх. № И-2, 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 „ДЕБИТ” ООД, гр.
Монтана, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата и утвърждаване на Задължителни
игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална
зала с адрес: гр. Монтана, ул. „Христо Ботев” № 69.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 3 и т. 11 от ЗХ, председателят предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да
разгледат писменото искане и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ДЕБИТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Монтана, ул. „Княз Александър
Батенберг” № 53, ЕИК: 111530638, представлявано от Иванка Тодорова Стаменова управител и Детелин Борисов Стаменов - управител, заедно и поотделно, за подмяна на 2
/два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Монтана, ул. „Христо Ботев” № 69.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ДЕБИТ” ООД, гр. Монтана,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.25. „ЕТИРА“ООД, гр. Пловдив /изх. № П-3541/14.01.2014 г./,/вх. № И3541/21.12.2013г./
На 21.12.2013 г. с вх. № И-3541, 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 „ЕТИРА” ООД, гр.

Стр. 49
Пловдив, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата и утвърждаване на Задължителни
игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати и
Задължителни технически изисквания за системите за контрол върху хазартните игри и
игралното оборудване в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ж.к. „Тракия“, бл.46, партер.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 3 и т. 11 от ЗХ, председателят предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да
разгледат писменото искане и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕТИРА” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, район „Южен”, ул.
“Коматевско шосе” № 246, ЕИК: 115822173, представлявано от Виолета Рангелова Рангелова
– управител, за подмяна на 5 /пет/ броя на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр.
Пловдив, ж.к. „Тракия”, бл. 46, партер.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЕТИРА” ООД, гр. Варна:
1. Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати;
2. Задължителни технически изисквания за системите за контрол върху
хазартните игри и игралното оборудване.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.26. „БРИЗ-М“ЕООД, гр. София /изх. № П-3582/14.01.2014 г./,/вх. № И3582/30.12.2013г./
На 30.12.2013г. с вх. № И-3582 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 “БРИЗ-М” ЕООД, гр.София за
подмяна на 7 /седем/ и увеличение с 3 /три/ броя на игралните автомати и утвърждаване на
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати и на Задължителни технически изисквания за системите за контрол върху
хазартните игри и игралното оборудванеза игрална зала с адрес: гр.Перник, кв. „Изток”,
ул.„Юрий Гагарин” № 33.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 3 и т. 11 от ЗХ, председателят предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да
разгледат писменото искане и да вземат решение, с което:
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І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
“БРИЗ-М” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Искър”, ж.к.
„Дружба 2”, до бл. 218, обект „Бриз”, ЕИК: 131386348, представлявано от Евтим Христов
Велев – управител, за подмяна на 7 /седем/ и увеличение с 3 /три/ броя на игралните автомати
в игрална зала с адрес: гр. Перник, кв. „Изток”, ул. „Юрий Гагарин” № 33 .
II. Да бъдат утвърдени представените от “БРИЗ-М” ЕООД, гр.София
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати.
ІІI. Да бъдат утвърдени представените от “БРИЗ-М” ЕООД, гр.София
Задължителни технически изисквания за системите за контрол върху хазартните игри и
игралното оборудване.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.27. „СИЛА-2“ООД, гр. Пловдив
/изх. № П-3571/14.01.2014 г./,/вх. № И3571/27.12.2013г./
На 27.12.2013 г. с вх. № И-3571, 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 „СИЛА - 2” ООД, гр.
Пловдив, за подмяна на 9 /девет/ броя игрални автомата със 16 /шестнадесет/ броя игрални
места с 9 /девет/ броя игрални автомата с 14 /четиринадесет/ броя игрални места, вследствие
на което игралните места се намаляват с 2 /два/ броя 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, ж.к. „Тракия”, ул. „Съединение” №
39 А.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 3 и т. 11 от ЗХ, председателят предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да
разгледат писменото искане и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„СИЛА - 2” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, р-н “Южен”, ул.
„Архимандрит Евлогий” № 22, ЕИК: 115173913, представлявано от Румен Стоев Христов –
управител и Атанас Иванов Букорещлиев - управител, заедно и поотделно, за подмяна на 9
/девет/ броя игрални автомата със 16 /шестнадесет/ броя игрални места с 9 /девет/ броя
игрални автомата с 14 /четиринадесет/ броя игрални места, вследствие на което игралните
места се намаляват с 2 /два/ броя в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ж.к. „Тракия”, ул.
„Съединение” № 39 А.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „СИЛА - 2” ООД, гр. Пловдив:
1. Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати;
2. Задължителни технически изисквания за системите за контрол върху
хазартните игри и игралното оборудване.
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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.
2.28. „ВИЛОКС ГРУП“ЕООД, гр. София /изх. № П-3508/14.01.2014 г./,/вх. № И3508/20.12.2013 г./
На 20.12.2013 г. с вх. № И-3508 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 6 /шест/ броя игрални автомата с 6 /шест/ броя игрални места
с 1 /един/ брой игрален автомат с 6 /шест/ 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. Русе, ж.к. „Възраждане”, ул. „Плиска” № 52.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 3 и т. 11 от ЗХ, председателят предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта 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 заедно от Вернер Клайн управител и Томаш Мачий Петриковски - управител, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални
автомата с 6 /шест/ броя игрални места с 1 /един/ брой игрален автомат с 6 /шест/ броя
игрални места в игрална зала с адрес: гр. Русе, ж.к. „Възраждане”, ул. „Плиска” № 52.
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.
2.29. „ЖОКЕР-1999“ООД, гр. Сливен /изх. № П-3566/14.01.2014 г./,/вх. № И3566/27.12.2013 г./
На 27.12.2013 г. с вх. № И-3566 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 3, т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЖОКЕР-1999” ООД, гр.
Сливен, за увеличение 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. Сливен, ул. „Тодор Икономов” № 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.
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При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 3 и т. 11 от ЗХ, председателят предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да
разгледат писменото искане и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЖОКЕР-1999” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев”,
бл. 27, вх. А, ап. 2, ЕИК: 119112637, представлявано от Георги Желязков Лазаров - управител,
за увеличение с 2 /два/ броя на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Сливен, ул.
„Тодор Икономов” № 2.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЖОКЕР-1999” ООД, гр. Сливен,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.30. „ЖОКЕР-1999“ООД, гр. Сливен /изх. № П-3567/14.01.2014 г./,/вх. № И3567/27.12.2013 г./
На 27.12.2013 г. с вх. № И-3567 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 3, т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЖОКЕР-1999” ООД, гр.
Сливен, за подмяна на 2 /два/ броя и увеличение с 1 /един/ брой на игралните автомати,
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати и Технически изисквания за системите за контрол върху хазартните игри и
игралното оборудване за игрална зала с адрес: гр. Карлово, ул. „Генерал Карцов” № 38.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 3 и т. 11 от ЗХ, председателят предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да
разгледат писменото искане и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЖОКЕР-1999” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев”,
бл. 27, вх. А, ап. 2, ЕИК: 119112637, представлявано от Георги Желязков Лазаров - управител,
за подмяна на 2 /два/ броя и увеличение с 1 /един/ брой на игралните автомати в игрална зала
с адрес: гр. Карлово, ул. „Генерал Карцов” № 38.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЖОКЕР-1999” ООД, гр. Сливен:
1.

Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални

автомати.
2.
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.
2.31. „ГОЧЕВ-СТАР“ООД, гр. София /изх. № П-3564/14.01.2014 г./,/вх. № И3564/27.12.2013 г./
На 27.12.2013 г. с вх. № И-3564 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 „ГОЧЕВ-СТАР” ООД,
гр. София, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Габрово, бул. „Могильов“ № 47.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 3 и т. 11 от ЗХ, председателят предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да
разгледат писменото искане и да вземат решение, с което:
І. 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”, бул.
“Янко Сакъзов” № 76, ЕИК: 131226557, представлявано заедно и поотделно от Димитър
Михайлов Петков – управител и Сотир Ангелов Гочев - управител, за подмяна на 1 /един/
брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Габрово, бул. „Могильов“ № 47.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ГОЧЕВ - СТАР” ООД, гр. София,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.32. „СИТИ КАЗИНО ГРУП“ООД, гр. София /изх. № П-3456/14.01.2014 г./,/вх. № И3456/19.12.2013 г./
На 19.12.2013 г. с вх. № И-3456, 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 „СИТИ КАЗИНО
ГРУП” ООД, гр. София, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат и утвърждаване на
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати за игрална зала с адрес: гр. София, ж.к „Люлин”, бул. „Панчо Владигеров” № 44.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях.
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Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 3 и т. 11 от ЗХ, председателят предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да
разгледат писменото искане и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„СИТИ КАЗИНО ГРУП” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Лозенец”, ул. „Златовръх” № 37, ЕИК: 200279388, представлявано от Митко Цветанов
Тодоров – управител, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр.
София, ж.к „Люлин”, бул. „Панчо Владигеров” № 44.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „СИТИ КАЗИНО ГРУП” ООД, гр.
София, Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.33. „НАВИ“ООД, гр. София /изх. № П-3562/14.01.2014 г./,/вх. № И-3562/27.12.2013 г./
На 27.12.2013 г. с вх. № И-3562 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 3, т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „НАВИ” ООД, гр. София
за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати, утвърждаване на Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати и Технически изисквания за системите за
контрол върху хазартните игри и игралното оборудване за игрална зала с адрес: гр. София,
ж.к. „Младост – 4” до бл. 416, битов комбинат – секция № 2.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 3 и т. 11 от ЗХ, председателят предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да
разгледат писменото искане и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„НАВИ” ООД със седалище и адрес на управление гр. София, р-н „Оборище”, бул. „Янко
Сакъзов” № 76, ЕИК: 831574168, представлявано от Иван Георгиев Главински – управител, за
подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, ж.к. „Младост –
4” до бл. 416, битов комбинат – секция № 2.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „НАВИ” ООД, гр. София:
1.
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати.
2.
Технически изисквания за системите за контрол върху хазартните игри и
игралното оборудване.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
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2.34. „НАВИ“ООД, гр. София /изх. № П-3563/14.01.2014 г./,/вх. № И-3563/27.12.2013 г./
На 27.12.2013 г. с вх. № И-3563 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 3, т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „НАВИ” ООД, гр. София
за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат, утвърждаване на Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати и Технически изисквания за системите за
контрол върху хазартните игри и игралното оборудване за игрална зала с адрес: гр. Габрово,
ул. „Съзаклятие” № 2.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 3 и т. 11 от ЗХ, председателят предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да
разгледат писменото искане и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„НАВИ” ООД със седалище и адрес на управление гр. София, р-н „Оборище”, бул. „Янко
Сакъзов” № 76, ЕИК: 831574168, представлявано от Иван Георгиев Главински – управител, за
подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Габрово, ул.
„Съзаклятие” № 2.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „НАВИ” ООД, гр. София:
1.
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати.
2.
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. „ПОЛО 11“ЕООД, гр. София /изх. № П-32/20.01.2014 г./,/вх. № И-32/10.01.2014 г./
На 10.01.2014 г. с вх. № И-32 в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1, т.
3 и т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПОЛО 11” ЕООД, гр.
София, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри в игрална зала с адрес: гр. София, бул.
„Александър Стамболийски”, пред бл. 65.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 3 и т. 11 от ЗХ, председателят предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да
разгледат писменото искане и да вземат решение, с което:
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I.
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз
на „ПОЛО 11” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Средец”, ул.
„Славянска” № 29, ет. 2, ЕИК: 130464790, представлявано от Мариета Георгиева Цекова –
Димитрова – управител и Борис Димов Петков – прокурист, за подмяна на 2 /два/ броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Александър Стамболийски”, пред
бл. 65.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ПОЛО 11” ЕООД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.36. „ПОЛО 11“ЕООД, гр. София /изх. № П-55/20.01.2014 г./,/вх. № И-55/14.01.2014 г./
На 14.01.2014 г. с вх. № И-55 в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1, т.
3 и т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПОЛО 11” ЕООД, гр.
София, за подмяна на 10 /десет/ броя игрални автомати и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри в игрална зала с адрес: гр. София, ж.к. „Овча
купел“, ул. „Монтевидео” № 39.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 3 и т. 11 от ЗХ, председателят предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да
разгледат писменото искане и да вземат решение, с което:
I.
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз
на „ПОЛО 11” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Средец”, ул.
„Славянска” № 29, ет. 2, ЕИК: 130464790, представлявано от Мариета Георгиева Цекова –
Димитрова – управител и Борис Димов Петков – прокурист, за подмяна на 10 /десет/ броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, ж.к. „Овча купел“, ул. „Монтевидео“ №
39.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ПОЛО 11” ЕООД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.37. „ПОЛО 11“ЕООД, гр. София /изх. № П-33/20.01.2014 г./,/вх. № И-33/10.01.2014 г./
На 10.01.2014 г. с вх. № И-33 в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1, т.
3 и т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПОЛО 11” ЕООД, гр.
София, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати и утвърждаване на Игрални условия и
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правила за организиране на хазартни игри в игрална зала с адрес: гр. Плевен, бул. „Данаил
Попов” № 9А.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 3 и т. 11 от ЗХ, председателят предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да
разгледат писменото искане и да вземат решение, с което:
I.
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз
на „ПОЛО 11” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Средец”, ул.
„Славянска” № 29, ет. 2, ЕИК: 130464790, представлявано от Мариета Георгиева Цекова –
Димитрова – управител и Борис Димов Петков – прокурист, за подмяна на 2 /два/ броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Плевен, бул. „Данаил Попов” № 9А.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ПОЛО 11” ЕООД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.38. „ГЕЙМЪР -2001“ЕООД, гр. София /изх. № П-3569/20.01.2014 г./,/вх. № И3569/27.12.2013 г./
На 27.12.2013 г. с вх. № И-3569, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 3, т. 11, е подадено писмено искане от „ГЕЙМЪР-2001” ЕООД, гр. София, за увеличение
с 1 /един/, подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата, утвърждаване на игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати и утвърждаване на технически
изисквания за системите за контрол върху хазартните игри и игралното оборудване в игрална
зала с адрес: гр. София, район „Красно село”, ул. „Кн. Клементина” № 4.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 3 и т. 11 от ЗХ, председателят предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да
разгледат писменото искане и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на на
„ГЕЙМЪР-2001” ЕООД, със седалище и адрес на управление: София, район „Лозенец”, ул.
„Златовръх” № 37, ЕИК: 130602533, представлявано от Митко Цветанов Тодоров – управител,
за увеличение с 1 /един/ и подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр.
София, район „Красно село”, ул. „Кн. Клементина” № 4.
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ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ГЕЙМЪР-2001” ЕООД, гр. София,
игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати и 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. „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ“ЕООД, гр. Варна /изх. № П-16/20.01.2014 г./,/вх. № И16/09.01.2014 г./
На 09.01.2014г. с вх. № И-16 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ”
ЕООД, гр.Варна за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомати и утвърждаване на Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр.Варна, ул. „Д-р Пискюлиев” № 62.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 3 и т. 11 от ЗХ, председателят предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да
разгледат писменото искане и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район
„Приморски”, ул. Явор, бл. 3, вх. В, ет. 3, ап. 34, ЕИК: 103123564, представлявано от Ангел
Иванов Желев – управител, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Варна, ул. „Д-р Пискюлиев” № 62.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД, гр.Варна
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.40. „БРАТЯ МАТЕВИ“ЕООД, гр. София /изх. № П-36/20.01.2014 г./,/вх. № И36/10.01.2014 г./
На 10.01.2014 г. с вх. № И-36 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 3, т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БРАТЯ МАТЕВИ” ЕООД,
гр. София, за подмяна на 3 /три/ броя и увеличение с 8 /осем/ броя на игралните автомати и
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати за игрална зала с адрес: гр. София, ж.к. „Младост 1А“, бл. 502 до вх. В.
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В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 3 и т. 11 от ЗХ, председателят предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да
разгледат писменото искане и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„БРАТЯ МАТЕВИ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Триадица”,
бул. „Витоша” № 133, ЕИК: 130369794, представлявано от Матей Яворов Матев – управител,
за подмяна на 3 /три/ броя и увеличение с 8 /осем/ броя на игралните автомати в игрална зала
с адрес: гр. София, ж.к. „Младост 1А“, бл. 502 до вх. В.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „БРАТЯ МАТЕВИ” ЕООД, гр. София,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.41. „БРАТЯ МАТЕВИ“ЕООД, гр. София /изх. № П-39/20.01.2014 г./,/вх. № И39/10.01.2014 г./
На 10.01.2014 г. с вх. № И-39, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 3, т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БРАТЯ МАТЕВИ” ЕООД,
гр. София, за увеличение с 10 /десет/, подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата с 15
/петнадесет/ броя игрални места с 5 /пет/ броя игрални автомата с 5 /пет/ броя игрални места
и утвърждаване на игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. София, район „Триадица”, бул. „Витоша“ № 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 и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 3 и т. 11 от ЗХ, председателят предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да
разгледат писменото искане и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„БРАТЯ МАТЕВИ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София,
район „Триадица”, бул. „Витоша” № 133 , ЕИК: 130369794, представлявано от Матей Яворов
Матев – управител, за увеличение с 10 /десет/ и подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата с 15
/петнадесет/ броя игрални места с 5 /пет/ броя игрални автомата с 5 /пет/ броя игрални места в
игрална зала с адрес: гр. София, район „Триадица”, бул. „Витоша“ № 133.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „БРАТЯ МАТЕВИ” ЕООД, гр. София,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
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Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.42. „ХАЗАРТ 09“ООД, гр. Сандански /изх. № П-28/20.01.2014 г./,/вх. № И28/09.01.2014 г./
На 09.01.2014 г. с вх. № И-28, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 3, т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ХАЗАРТ 09” ООД, гр.
Сандански, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат, увеличение с 1 /един/ брой игрален
автомат и утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Сандански, област Благоевград, ул. „Банска“ №
2.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 3 и т. 11 от ЗХ, председателят предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да
разгледат писменото искане и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ХАЗАРТ 09” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Сандански, област Благоевград,
ул. „Македония” № 1, ЕИК: 200571595, представлявано от Росен Атанасов Перинаров –
управител, за игрална зала с адрес: гр. Сандански, област Благоевград, ул. „Банска” № 2.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ХАЗАРТ 09” ООД, гр. Сандански
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. „ГЕЙМ-4“АД, гр. София /изх. № П-3568/20.01.2014 г./,/вх. № И-3568/27.12.2013 г./
На 27.12.2013 г. с вх. № И-3568 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 3, т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ГЕЙМ-4” АД, гр.
София, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр.
Варна, ул. „Преслав” № 44.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях.

Стр. 61
Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 3 и т. 11 от ЗХ, председателят предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да
разгледат писменото искане и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ГЕЙМ-4” АД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Оборище”, ул. „Искър” №
14, ЕИК: 121005279, представлявано от Георги Методиев Карабельов – управител, за подмяна
на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Варна, ул. „Преслав” № 44.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ГЕЙМ-4” АД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.44. „КОМЕРС“ЕООД, гр. Севлиево /изх. № П-72/20.01.2014 г./,/вх. № И-72/16.01.2014
г./
На 16.01.2014 г. с вх. № И-72, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КОМЕРС” ЕООД, гр.
Севлиево, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата с 9 /девет/ броя игрални места с 4
/четири/ броя игрални автомата с 9 /девет/ броя игрални места, вследствие на което игралните
автомати се увеличават с 2 /два/ броя и утвърждаване на Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Казанлък,
област Стара Загора, пл. „Севтополис” № 10.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 3 и т. 11 от ЗХ, председателят предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да
разгледат писменото искане и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„КОМЕРС” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Севлиево, област Габрово, ул.
„Стоян Бъчваров” № 8 ЕИК: 107565156, представлявано от Цветан Ботев Макавеев управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата с 9 /девет/ броя игрални места с 4
/четири/ броя игрални автомата с 9 /девет/ броя игрални места, вследствие на което игралните
автомати се увеличават с 2 /два/ броя в игрална зала с адрес: гр. Казанлък, област Стара
Загора, пл. „Севтополис” № 10.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КОМЕРС” ЕООД, гр. Севлиево:
1. Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
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Против - няма.
2.45. „ФЕНИКС ГОЛД“ЕООД, гр. София /изх. № П-34/20.01.2014 г./,/вх. № И34/10.01.2014 г./
На 10.01.2014 г. с вх. № И-34 в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1, т.
3 и т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ФЕНИКС ГОЛД” ЕООД,
гр. София, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомати и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, бул. „Патриарх
Евтимий” № 13.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 3 и т. 11 от ЗХ, председателят предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да
разгледат писменото искане и да вземат решение, с което:
I.
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз
на „ФЕНИКС ГОЛД” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Средец”,
ул. „Славянска” № 29, ет. 2, ЕИК: 131046420, представлявано от Мариета Георгиева Цекова –
Димитрова – управител и Борис Димов Петков – прокурист, за подмяна на 5 /пет/ броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, бул. „Патриарх Евтимий” № 13.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ФЕНИКС ГОЛД” ЕООД, гр. София,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.46. „ПРОФОНДО 2000“ЕООД, гр. София /изх. № П-35/20.01.2014 г./,/вх. № И35/10.01.2014 г./
На 10.01.2014 г. с вх. № И-35 в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1, т.
3 и т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПРОФОНДО 2000” ЕООД,
гр. София, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри в игрална зала с адрес: гр. Велико Търново, ул.
„Оборище” № 18.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 3 и т. 11 от ЗХ, председателят предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да
разгледат писменото искане и да вземат решение, с което:
I.
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз
на „ПРОФОНДО 2000” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Средец”,
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ул. „Славянска” № 29, ет. 2, ЕИК: 130130762, представлявано от Мариета Георгиева Цекова –
Димитрова – управител и Борис Димов Петков – прокурист, за подмяна на 2 /два/ броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Велико Търново, ул. „Оборище” № 18.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ПРОФОНДО 2000” ЕООД, гр. София,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.47. „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ“ЕООД, гр. Варна /изх. № П-41/20.01.2014 г./,/вх. № И41/13.01.2014 г./
На 13.01.2014г. с вх. № И-41 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ”
ЕООД, гр.Варна за увеличение с 2 /два/ броя игрални автомати и утвърждаване на Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Варна, район „Приморски”, ул. „Дубровник” № 4.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 3 и т. 11 от ЗХ, председателят предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да
разгледат писменото искане и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район
„Приморски”, ул. Явор, бл. 3, вх. В, ет. 3, ап. 34, ЕИК: 103123564, представлявано от Ангел
Иванов Желев – управител, за увеличение с 2 /два/ броя игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Варна, район „Приморски”, ул. „Дубровник” № 4.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД, гр.Варна
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.48. „БЛИЦ ТРЕЙД КЪМПАНИ“ООД, гр. София /изх. № П-70/20.01.2014 г./,/вх. № И70/16.01.2014 г./
На 16.01.2014 г. с вх. № И-70, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 3, т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БЛИЦ ТРЕЙД
КЪМПАНИ” ООД, гр. София, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат и утвърждаване
на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Банско, област Благоевград, хотелски комплекс „Стражите”.
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В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 3 и т. 11 от ЗХ, председателят предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да
разгледат писменото искане и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„БЛИЦ ТРЕЙД КЪМПАНИ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Средец”, ул. „Христо Белчев” № 19, ет. 1, ЕИК: 040506322, представлявано заедно и
поотделно от Георги Христов Хаджийски, Рашо Колев Рашков и Борислав Душков Михайлов
- управители, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомата в игрална зала с адрес: гр. Банско,
област Благоевград, хотелски комплекс „Стражите”.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „БЛИЦ ТРЕЙД КЪМПАНИ” ООД, гр.
София, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.49. „ИРАДА БЪЛГАРИЯ“ООД, гр. София /изх. № П-46/20.01.2014 г./,/вх. № И46/13.01.2014 г./
На 13.01.2014 г. с вх. № И-46, 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 „ИРАДА - БЪЛГАРИЯ”
ООД, гр. София, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Варна, бул. „Владислав Варненчик” № 186.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 3 и т. 11 от ЗХ, председателят предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да
разгледат писменото искане и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ИРАДА - БЪЛГАРИЯ” ООД със седалище и адрес на управление гр. София, район
„Триадица”, ул. „Алабин”№ 34, ЕИК: 131002203, представлявано заедно и поотделно от
Станислав Венков Николаев и Боян Николов Боянов – управители , за подмяна на 4 /четири/
броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Варна, бул. „Владислав Варненчик” № 186.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ИРАДА - БЪЛГАРИЯ” ООД, гр.
София, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
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Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.50. „ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН“АД, гр. София /изх. № П-71/20.01.2014 г./,/вх. №
И-71/16.01.2014 г./
На 16.01.2014 г. с вх. № И-71, 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 „ЕЛДОРАДО
КОРПОРЕЙШЪН” АД, гр. София, за увеличение с 4 /четири/ броя игрални автомата и
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Плевен, ул. „Цар Борис ІІІ” № 2, хотел „Ростов”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 3 и т. 11 от ЗХ, председателят предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да
разгледат писменото искане и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН” АД със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Триадица”, ул. „Алабин” № 34, ет. 2, ЕИК: 121425308, представлявано от Антон Георгиев
Михов и Руди Христов Баков – заедно, за увеличение с 4 /четири/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр. Плевен, ул. „Цар Борис ІІІ” № 2, хотел „Ростов”.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН” АД,
гр. София, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.51. „ЕКЗА ГРУП“ООД, гр. Варна /изх. № П-42/20.01.2014 г./,/вх. № И-42/13.01.2014 г./
На 13.01.2014г. с вх. № И-42 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 „ЕКЗА ГРУП” ООД, гр.
Варна за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр.
Варна, район „Приморски”, ул. „Ян Палах” № 4.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 3 и т. 11 от ЗХ, председателят предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да
разгледат писменото искане и да вземат решение, с което:
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І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издадено
Удостоверение за издаден лиценз на „ЕКЗА ГРУП” ООД със седалище и адрес на управление:
гр. Варна, район „Одесос”, ул. „Цар Петър” № 12, ЕИК: 103902195, представлявано от Ангел
Иванов Желев - управител, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с
адрес: гр. Варна, район „Приморски”, ул. „Ян Палах” № 4.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЕКЗА ГРУП” ООД, гр. Варна Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.52. „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ“ЕООД, гр. Варна /изх. № П-40/20.01.2014 г./,/вх. № И40/13.01.2014 г./
На 13.01.2014г. с вх. № И-40 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ”
ЕООД, гр.Варна за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомати и утвърждаване на Игрални
условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални автомати за
игрална зала с адрес: гр. Варна, ул. „Алеко Константинов” № 13.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 3 и т. 11 от ЗХ, председателят предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да
разгледат писменото искане и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, р-н
„Приморски”, ул. „Явор”, бл. 3, вх. В, ет. 3, ап. 34, ЕИК: 103123564, представлявано от Ангел
Иванов Желев - управител, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Варна, ул. „Алеко Константинов” № 13.
II. Да бъдат утвърдени представените от „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД, гр.Варна
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.53. „ПОЛО 11“ЕООД, гр. София /изх. № П-43/20.01.2014 г./,/вх. № И-43/13.01.2014 г./
На 13.01.2014 г. с вх. № И-43 в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1, т.
3 и т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПОЛО 11” ЕООД, гр.
София, за подмяна на 3 /три/ броя и увеличение с 2 /два/ броя на игралните автомати и
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрална зала
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с адрес: гр. София, ж.к. „Младост – 1А“, Търговски център „Сити пойнт“, бул. „Александър
Малинов” № 23.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 3 и т. 11 от ЗХ, председателят предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да
разгледат писменото искане и да вземат решение, с което:
I.
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз
на „ПОЛО 11” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Средец”, ул.
„Славянска” № 29, ет. 2, ЕИК: 130464790, представлявано от Мариета Георгиева Цекова –
Димитрова – управител и Борис Димов Петков – прокурист, за подмяна на 3 /три/ броя и
увеличение с 2 /два/ броя на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. София, ж.к.
„Младост – 1А“, Търговски център „Сити пойнт“, бул. „Александър Малинов” № 23.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ПОЛО 11” ЕООД, гр. София, 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.
2.54. „АТРОНИК“ЕООД, гр. София /изх. № П-51/20.01.2014 г./,/вх. № И-51/14.01.2014 г./
На 14.01.2014 г. с вх. № И-51, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 3, т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „АТРОНИК” ЕООД, гр.
София, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
София, район „Сердика“, бул. „Христо Ботев“ № 131.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 3 и т. 11 от ЗХ, председателят предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да
разгледат писменото искане и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„АТРОНИК” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Красно село”,
ж.к. „Борово”, ул. „Борово” № 57-59, вх. Б, ет. 2, ап. 3, ЕИК: 201409545, представлявано от
Олена Викторовна Бредихина - управител, в игрална зала с адрес: гр. София, район
„Сердика”, бул. „Христо Ботев” № 131.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „АТРОНИК” ЕООД, гр. София,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
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Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.55. „ГЕЙМ-4“АД, гр. София /изх. № П-50/20.01.2014 г./,/вх. № И-50/14.01.2014 г./
На 14.01.2014 г. с вх. № И-50, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 3, т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ГЕЙМ - 4” ООД, гр.
София, за подмяна на 7 /седем/ броя игрални автомата, увеличение с 1 /един/ брой игрален
автомат и утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, ул. „Дякон Игнатий“ № 4.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 3 и т. 11 от ЗХ, председателят предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да
разгледат писменото искане и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ГЕЙМ-4” АД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище”, ул. „Искър”
№ 14, ЕИК: 121005279, представлявано от Георги Методиев Карабельов, в игрална зала с
адрес: гр. София, ул. „Дякон Игнатий” № 4.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „„ГЕЙМ-4” АД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.56. ЕТ „ВАЛЕНТИН ДУМЧЕВ“, гр. Пловдив /изх. № П-49/20.01.2014 г./,/вх. № И49/14.01.2014 г./
На 14.01.2014 г. с вх. № И-49, 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 „ВАЛЕНТИН
ДУМЧЕВ”, гр. Пловдив, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата и утвърждаване на
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална
зала с адрес: гр. Асеновград, област Пловдив, пл. „Акад. Николай Хайтов“ № 3 – търговски
център „Асеновец“.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях.
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Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 3 и т. 11 от ЗХ, председателят предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да
разгледат писменото искане и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕТ „ВАЛЕНТИН ДУМЧЕВ” със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, район
„Южен”, ул. „Васил Ихчиев” № 38, ЕИК: 040180780, представляван от Валентин Димитров
Думчев /физическо лице – търговец/, в игрална зала с адрес: гр. Асеновград, обл. Пловдив, пл.
„Акад. Николай Хайтов” № 3 - търговски център „Асеновец”.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от ЕТ „ВАЛЕНТИН ДУМЧЕВ”, гр.
Пловдив, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.57. „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ“ЕООД, гр. Варна /изх. № П-17/20.01.2014 г./,/вх. № И17/09.01.2014 г./
На 09.01.2014г. с вх. № И-17 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ”
ЕООД, гр.Варна за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати и утвърждаване на Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Варна, кв. „Виница”, ул. „Цар Борис ІІІ” № 45.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 3 и т. 11 от ЗХ, председателят предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да
разгледат писменото искане и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район
„Приморски”, ул. Явор, бл. 3, вх. В, ет. 3, ап. 34, ЕИК: 103123564, представлявано от Ангел
Иванов Желев – управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Варна, кв. „Виница”, ул. „Цар Борис ІІІ” № 45.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД, гр.Варна
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.58. “ОЛИМП 09“ООД, гр. Пловдив /изх. № П-20/20.01.2014 г./,/вх. № И20/09.01.2014г./
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На 09.01.2014г. с вх. № И-20 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 3, т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ОЛИМП 09” ООД, гр.
Пловдив за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомати и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр.
Пловдив, район „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 и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 3 и т. 11 от ЗХ, председателят предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да
разгледат писменото искане и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ОЛИМП 09” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, район „Централен”,
пл.„Съединение” № 3, ет. 3, офис 310, ЕИК: 200437621, представлявано от Силвия Монева
Монева - управител, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр.Пловдив, район „Западен”, кв. „Кишинев - Смирненски”, бул. „Пещерско шосе” № 61А.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ОЛИМП 09” ООД, гр. Пловдив
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.59. „ОЛИМП 09“ООД, гр. Пловдив /изх. № П-22/20.01.2014 г./,/вх. № И22/09.01.2014г./
На 09.01.2014 г. с вх. № И-22, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 3, т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ОЛИМП 09” ООД, гр.
Пловдив, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Пловдив, ж.к. „Тракия“, ул. „Съединение“ № 27 А.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 3 и т. 11 от ЗХ, председателят предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да
разгледат писменото искане и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ОЛИМП 09” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, район „Централен”, пл.
„Съединение” № 3, ет. 3, офис 310, ЕИК: 200437621, представлявано от Силвия Монева
Монева - управител, в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ж.к. „Тракия”, ул. „Съединение” №
27 А.
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ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ОЛИМП 09” ООД, гр. Пловдив
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.60. „КАЗИНО ЦЕНТРАЛ“ООД, гр. Пловдив /изх. № П-21/20.01.2014 г./,/вх. № И21/09.01.2014г./
На 09.01.2014 г. с вх. № И-21 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 подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомати и утвърждаване на
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,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 3 и т. 11 от ЗХ, председателят предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта 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 подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомати в игрална
зала с адрес: гр. Пловдив, район „Централен”, бул. „Христо Ботев” № 116.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КАЗИНО ЦЕНТРАЛ” ООД,
гр.Пловдив Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.61. „ПОЛО 11“ЕООД, гр. София /изх. № П-53/20.01.2014 г./,/вх. № И-53/14.01.2014 г./
На 14.01.2014 г. с вх. № И-53 в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1, т.
3 и т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПОЛО 11” ЕООД, гр.
София, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомати и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри в игрална зала с адрес: гр. София, ж.к. „Младост
1“, ул. „Андрей Сахаров” № 14.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
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При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 3 и т. 11 от ЗХ, председателят предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да
разгледат писменото искане и да вземат решение, с което:
I.
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз
на „ПОЛО 11” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Средец”, ул.
„Славянска” № 29, ет. 2, ЕИК: 130464790, представлявано от Мариета Георгиева Цекова –
Димитрова – управител и Борис Димов Петков – прокурист, за подмяна на 4 /четири/ броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, ж.к. „Младост 1“, ул. „Андрей Сахаров”
№ 14.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ПОЛО 11” ЕООД, гр. София, 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.
2.62. „ТИЙ ДЖИ“ЕООД, гр. Пловдив /изх. № П-47/20.01.2014 г./,/вх. № И47/14.01.2014г./
На 14.01.2014 г. с вх. № И-47, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 3, т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ТИЙ ДЖИ” ЕООД, гр.
Пловдив, за увеличение с 15 /петнадесет/ броя игрални автомата и 23 /двадесет и три/ броя
игрални места от съществуващо електронно бинго и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Пловдив, ул. „Иван Вазов“ № 98.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 3 и т. 11 от ЗХ, председателят предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да
разгледат писменото искане и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ТИЙ ДЖИ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, район „Централен”, ул.
„Иван Вазов” № 96, ЕИК: 115602191, представлявано от Добромир Георгиев Иванов –
управител, за увеличение с 15 /петнадесет/ броя игрални автомата и 23 /двадесет и три/ броя
игрални места от съществуващо електронно бинго.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ТИЙ ДЖИ” ЕООД, гр. Пловдив,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
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За - 5
Против - няма.
2.63. „Е.Г.-СОФИЯ ВМ“ЕООД, гр. София /изх. № П-60/20.01.2014 г./,/вх. № И60/15.01.2014г./
На 15.01.2014 г. с вх. № И-60, 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 „Е.Г.-София ВМ” ЕООД,
гр. София, за подмяна на 10 /десет/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с
адрес: гр. София, Бул. „Академик Иван Евстатиев Гешов” № 50.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 3 и т. 11 от ЗХ, председателят предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да
разгледат писменото искане и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„Е.Г.-София ВМ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище”,
ул. „Васил Априлов” № 14, ЕИК: 131145233, представлявано от Благослав Пламенов Благоев–
управител, за подмяна на 10 /десет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София,
Бул. „Академик Иван Евстатиев Гешов” № 50.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „Е.Г.-София ВМ” ЕООД, гр. София в,
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.
2.64. „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ“ЕООД, гр. Варна /изх. № П-3/20.01.2014 г./,/вх. № И3/06.01.2014 г./
На 06.01.2014г. с вх. № И-3 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1, т.
3 и т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ”
ЕООД, гр.Варна за подмяна на 9 /девет/ и увеличение с 27 /двадесет и седем/ броя игрални
автомати и утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Варна, район „Приморски”, ул. „Ген. Скобелев”
№ 33.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 3 и т. 11 от ЗХ, председателят предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да
разгледат писменото искане и да вземат решение, с което:
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I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район
„Приморски”, ул. Явор, бл. 3, вх. В, ет. 3, ап. 34, ЕИК: 103123564, представлявано от Ангел
Иванов Желев – управител, за подмяна на 9 /девет/ и увеличение с 27 /двадесет и седем/ броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Варна, район „Приморски”, ул. „Ген. Скобелев”
№ 33.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД, гр.Варна
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.65. „ПОЛО 11“ЕООД, гр. София /изх. № П-66/20.01.2014 г./,/вх. № И-66/15.01.2014 г./
На 15.01.2014 г. с вх. № И-66 в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1, т.
3 и т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПОЛО 11” ЕООД, гр.
София, за подмяна на 7 /седем/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри в игрална зала с адрес: гр. Перник, ул. „Търговска”
№ 25.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 3 и т. 11 от ЗХ, председателят предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да
разгледат писменото искане и да вземат решение, с което:
I.
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз
на „ПОЛО 11” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Средец”, ул.
„Славянска” № 29, ет. 2, ЕИК: 130464790, представлявано от Мариета Георгиева Цекова –
Димитрова – управител и Борис Димов Петков – прокурист, за подмяна на 7 /седем/ броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Перник, ул. „Търговска” № 25.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ПОЛО 11” ЕООД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.66. „ПОЛО 11“ЕООД, гр. София /изх. № П-65/20.01.2014 г./,/вх. № И-65/15.01.2014 г./
На 15.01.2014 г. с вх. № И-65 в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1, т.
3 и т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПОЛО 11” ЕООД, гр.
София, за подмяна на 11 /единадесет/ броя игрални автомати с 18 /осемнадесет/ броя игрални
места с 11 /единадесет/ броя игрални автомати с 18 /осемнадесет/ броя игрални места и
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утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрална зала
с адрес: гр. София, бул. „Ломско шосе” № 151.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 3 и т. 11 от ЗХ, председателят предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да
разгледат писменото искане и да вземат решение, с което:
I.
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз
на „ПОЛО 11” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Средец”, ул.
„Славянска” № 29, ет. 2, ЕИК: 130464790, представлявано от Мариета Георгиева Цекова –
Димитрова – управител и Борис Димов Петков – прокурист, за подмяна на 11 /единадесет/
броя игрални автомати с 18 /осемнадесет/ броя игрални места с 11 /единадесет/ броя игрални
автомати с 18 /осемнадесет/ броя игрални места в игрална зала с адрес: гр. София, бул.
„Ломско шосе” № 151.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ПОЛО 11” ЕООД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.67. „КАЗИНО САЛОН“ЕООД, гр. София /изх. № П-37/20.01.2014 г./,/вх. № И37/10.01.2014 г./
На 10.01.2014 г. с вх. № И-37, 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 2 /два/ броя на игралните автомати и утвърждаване на игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. 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 и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 3 и т. 11 от ЗХ, председателят предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта 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.
Кърджали, ул. „Тутракан” № 5.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КАЗИНО САЛОН” ЕООД, гр. София,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
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Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.68. „КАЗИНО САЛОН“ЕООД, гр. София /изх. № П-38/20.01.2014 г./,/вх. № И38/10.01.2014 г./
На 10.01.2014 г. с вх. № И-38, 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 на игралните автомати и утвърждаване на 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 и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 3 и т. 11 от ЗХ, председателят предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта 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 1 /един/ брой 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,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.69. ЕТ „РОСЕН ПЕРИНАРОВ“, гр. Сандански /изх. № П-29/20.01.2014 г./,/вх. № И29/09.01.2014 г./
На 09.01.2014 г. с вх. № И-29, 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 „РОСЕН ПЕРИНАРОВ”
, гр. Сандански, за увеличение с 2 /два/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Сандански, област Благоевград, ул. „Македония“ № 1, хотел „Свети Никола“.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,

Стр. 77
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 3 и т. 11 от ЗХ, председателят предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да
разгледат писменото искане и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на ЕТ
„РОСЕН ПЕРИНАРОВ” със седалище и адрес на управление: гр. Сандански, обл.
Благоевград, ул. „Първи май” № 49, ЕИК: 101543594, представляван от Росен Атанасов
Перинаров – /физическо лице – търговец/, в игрална зала с адрес: гр. Сандански, обл.
Благоевград, ул. „Македония” № 1, хотел „Свети Никола“.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от ЕТ „РОСЕН ПЕРИНАРОВ”, гр.
Сандански 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.
2.70. „ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО“АД, гр. София /изх. № П-14/20.01.2014 г./,/вх. № И14/07.01.2014 г./
На 07.01.2014 г. с вх. № И-14, 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 „ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО”
АД, гр. София, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Пловдив, ул. „Райко Даскалов” № 8.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 3 от ЗХ, председателят предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да
разгледат писменото искане и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО” АД със седалище и адрес на управление: гр. София, , район
„Илинден”, ул. „Кукуш” № 7, ЕИК: 175192081, представлявано заедно от Илия Карамфилов
Калибрадов и Ангел Андонов Ирибозов, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ул. „Райко Даскалов” № 8.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.71. „ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО“АД, гр. София /изх. № П-13/20.01.2014 г./,/вх. № И13/07.01.2014 г./
На 07.01.2014 г. с вх. № И-13, 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 „ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО”
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АД, гр. София, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София,
район „Връбница”, ул. „275” № 24.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 3 от ЗХ, председателят предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да
разгледат писменото искане и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО” АД със седалище и адрес на управление: гр. София, , район „
Илинден”, ул. „Кукуш” № 7, ЕИК: 175192081, представлявано заедно от Илия Карамфилов
Калибрадов и Ангел Андонов Ирибозов, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр. София, район „Връбница”, ул. „275” № 24.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.72. „ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО“АД, гр. София /изх. № П-11/20.01.2014 г./,/вх. № И11/07.01.2014 г./
На 07.01.2014 г. с вх. № И-11, 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 „ПАЛМС МЕРКЮР
КАЗИНО” АД, гр. София, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Благоевград, ул. „Георги Измирлиев – Македончето”, етаж-1, обособена част от „КАФЕТЕАТЪР” на Драматичен театър „Никола Вапцаров“ гр. Благоевград.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 3 от ЗХ, председателят предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да
разгледат писменото искане и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО” АД със седалище и адрес на управление: гр. София, , район „
Илинден”, ул. „Кукуш” № 7, ЕИК: 175192081, представлявано заедно от Илия Карамфилов
Калибрадов и Ангел Андонов Ирибозов, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр. Благоевград, ул. „Георги Измирлиев – Македончето”, етаж -1,
обособена част от „КАФЕ-ТЕАТЪР” на Драматичен театър „Никола Вапцаров“ гр.
Благоевград.
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.
2.73. „ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО“АД, гр. София /изх. № П-12/20.01.2014 г./,/вх. № И12/07.01.2014 г./
На 07.01.2014 г. с вх. № И-12, 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 „ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО”
АД, гр. София, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр.
София, район „Подуяне”, бул. „Ботевградско шосе” до бл. 2.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 3 и т. 11 от ЗХ, председателят предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да
разгледат писменото искане и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО” АД със седалище и адрес на управление: гр. София, , район „
Илинден”, ул. „Кукуш” № 7, ЕИК: 175192081, представлявано заедно от Илия Карамфилов
Калибрадов и Ангел Андонов Ирибозов, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр. София, район „Подуяне”, бул. „Ботевградско шосе” до бл. 2.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.74. „ПАЛМС ПЕТРИЧ“ЕООД, гр. София /изх. № П-45/20.01.2014 г./,/вх. № И45/13.01.2014 г./
На 13.01.2014 г. с вх. № И-45, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 3, т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПАЛМС ПЕТРИЧ”
ЕООД, гр. София, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата и утвърждаване на
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална
зала с адрес: гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 102, м. „Предгаров площад”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 3 ои т. 11 т ЗХ, председателят предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да
разгледат писменото искане и да вземат решение, с което:
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І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ПАЛМС ПЕТРИЧ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Илинден”,
ж.к. „Захарна фабрика”, ул. „Кукуш” № 7, ЕИК: 200876376, представлявано от Ивайло
Георгиев Иванов - управител, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с
адрес: гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 102, м. „Предгаров площад”.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ПАЛМС ПЕТРИЧ” ЕООД, гр. София,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.75. „ПОЛО 11“ЕООД, гр. София /изх. № П-54/20.01.2014 г./,/вх. № И-54/14.01.2014 г./
На 14.01.2014 г. с вх. № И-54 в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1, т.
3 и т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПОЛО 11” ЕООД, гр.
София, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомати и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Скобелев”
№ 47.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 3 и т. 11 от ЗХ, председателят предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да
разгледат писменото искане и да вземат решение, с което:
I.
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз
на „ПОЛО 11” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Средец”, ул.
„Славянска” № 29, ет. 2, ЕИК: 130464790, представлявано от Мариета Георгиева Цекова –
Димитрова – управител и Борис Димов Петков – прокурист, за подмяна на 5 /пет/ броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Скобелев” № 47.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ПОЛО 11” ЕООД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
3. За тото и лото игри:
3.1.ДП“БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР“, гр. София /изх. № П-78/20.01.2014
г./,/вх. № И-78/17.01.2014 г./
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На 17.01.2014 г. с вх. № И-78, 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 и закриване на 3 /три/ броя тото пункта.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 3 от ЗХ, председателят предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта 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.ДП“БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР“, гр. София /изх. № П-77/20.01.2014
г./,/вх. № И-77/17.01.2014 г./
На 17.01.2014 г. с вх. № И-77, 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 и
закриване на 3 /три/ броя тото пункта.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 3 от ЗХ, председателят предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта 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”.

Стр. 82
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-44/20.01.2014 г./,/вх. № И-44/13.01.2014 г./
На 13.01.2014 г. с вх. № И-44, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 3 от Закона за хазарта (ЗХ), e подадено писмено искане от „ЕВРОФУТБОЛ” ООД, гр.
София, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат
печалби за игри със залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и
кучета, изразяваща се в закриване на 7 /седем/ броя, откриване на 13 /тринадесет/ броя и
промяна на адреса на 1 /един/ брой пункт.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 3 от ЗХ, председателят предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да
разгледат писменото искане и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕВРОФУТБОЛ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Лозенец”, бул.
„Джеймс Баучер” № 12, ЕИК: 831036657, представлявано от Боян Стефанов Найденов,
Николаос Константинос Арсенопулос и Екатерина Сашкова Михайлова - управители, наймалко от двама от управителите заедно, освен в случаите, в които Дружественият договор
предвижда друго, изразяващи се в промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се
приемат залози и изплащат печалби за игри със залагания върху резултати от спортни
състезания и надбягвания с коне и кучета.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
По Раздел десети - Разглеждане на писмени искания за утвърждаване на представени от
организаторите на хазартни игри правила по чл. 22, ал. 1, т. 4 – 7:
1. За игри в игрално казино:
1.1.„АКТИВ-БГ“АД, гр. София /изх. № П-3553/14.01.2014 г./,/вх. № И-3553/21.12.2013 г./
На 21.12.2013 г. с вх. № И-3553, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „АКТИВ-БГ” АД, гр. София,
за утвърждаване на Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане
на хазартни игри в игрално казино с адрес: гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 131, хл „София Принцес Хотел”.
В изпълнение на задълженията по 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. 83
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 11 от ЗХ, председателят предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да
разгледат писменото искане и да вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „АКТИВ-БГ” АД със седалище и адрес на
управление: гр. София, район „Сердика”, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 131,ЕИК:
121634959, представлявано от Зейнеп Бирбудак, Халюк Тезлер, Корай Йонашчъ и Мехмет
Йозгюр Бюйюкер, само двама по двама, Задължителни игрални условия и правила за
организиране и провеждане на хазартни игри в игрално казино с адрес: гр. София, бул.
„Княгиня Мария Луиза” № 131, х-л „София Принцес Хотел”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.2.“САН МАРКО ЕНТЪРТЕЙМЪНТ“ЕООД, гр. София /изх. № П-57/20.01.2014 г./,/вх.
№ И-57/14.01.2014 г./
На 14.01.2014 г. с вх. № И-57, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „САН МАРКО
ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ” ЕООД, гр.София, за утвърждаване на Игрални условия и правила за
организиране и провеждане на хазартни игри в игрално казино с адрес: гр. София, район
„Младост”, ж.к. „Младост-3”, бул. „Александър Малинов” № 77.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 11 от ЗХ, председателят предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да
разгледат писменото искане и да вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „САН МАРКО ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ”
ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Сердика”, бул. „Княгиня
Мария Луиза” № 131, ЕИК: 130935662, представлявано само двама по двама от Махмут
Метин Шахин, Ейуп Канад Челик, Ихсан Ердемгил и Бирбудак Юксел– управители , Игрални
условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри в игрално казино с адрес:
гр. София, район „Младост”, ж.к. „Младост-3”, бул. „Александър Малинов” № 77.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.

Стр. 84
1.3.“ЕНТЕРТЕЙМАНТ“АД, гр. Пловдив /изх. № П-52/20.01.2014 г./,/вх. № И52/14.01.2014 г./
На 14.01.2014 г. с вх. № И-52 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 „ЕНТЕРТЕЙМАНТ” АД, гр.
Пловдив, за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в
игрално казино за обект с адрес: гр. Пловдив, р-н „Централен”, ул. „Капитан Райчо” № 2, х-л
„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 и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 11 от ЗХ, председателят предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да
разгледат писменото искане и да вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „ЕНТЕРТЕЙМАНТ” АД със седалище и
адрес на управление: гр. Пловдив, р-н „Централен”, ул. „Капитан Райчо” № 2, ЕИК:
121882577, представлявано от изпълнителните директори: Корай Йонашчъ, Хасан Йозгюр
Фидан и Бора Ефендиоглу от всеки двама от общо тримата изпълнителни директори само
заедно, Игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри в игрално
казино за обект с адрес: гр. Пловдив, р-н „Централен”, ул. „Капитан Райчо” № 2, х-л
„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. „ТЕМАКС КЛУБ“ООД, гр. София /изх. № П-3561/14.01.2014 г./,/вх. № И3561/27.12.2013 г./
На 27.12.2013 г. с вх. № И-3561 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 „ТЕМАКС КЛУБ” ООД,
гр. София, за утвърждаване на Технически изисквания за системите за контрол върху
хазартните игри и игралното оборудване и Игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри в игрална зала с адрес: гр. Бургас, ул. „Хан Крум” № 4.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 11 от ЗХ, председателят предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да
разгледат писменото искане и да вземат решение, с което:
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Да бъдат утвърдени представените от „ТЕМАКС КЛУБ” ООД, със седалище и
адрес на управление: гр. София, р-н „Оборище”, ул. „Проф. Асен Златаров” № 3, ап. 3, ЕИК:
831038892, представлявано от Веселин Благовестов Матеев – управител, за игрална зала с
адрес: гр. Бургас, ул. „Хан Крум” № 4:
1.
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати.
2.
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. „КИБЕЛА ГЕЙМС“ЕООД, гр. Ямбол /изх. № П-3448/14.01.2014 г./,/вх. № И3448/19.12.2013 г./
На 19.12.2013 г. с вх. № И-3448, 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 „КИБЕЛА ГЕЙМС” ЕООД,
гр. Ямбол, 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. Ямбол, ул.
„Търговска” № 132.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 11 от ЗХ, председателят предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да
разгледат писменото искане и да вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „КИБЕЛА ГЕЙМС” ЕООД със седалище
и адрес на управление гр. Ямбол, ул. „Търговска” № 132, ЕИК: 200933806, представлявано от
Силвия Николаева Вергова – 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. Ямбол, ул. „Търговска” № 132.
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. „ГЕЙМЪР – 2001“ЕООД, гр. София /изх. № П-3444/14.01.2014 г./,/вх. № И3444/19.12.2013 г./
На 19.12.2013 г. с вх. № И-3444, 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 „ГЕЙМЪР-2001” ЕООД, гр.
София, за утвърждаване на Задължителни игрални условия и правила за организиране на
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хазартни игри с игрални автомати и Задължителни технически изисквания за системите за
контрол върху хазартните игри и игралното оборудване в игрална зала с адрес: гр. София,
бул. „Гоце Делчев” № 6.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 11 от ЗХ, председателят предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да
разгледат писменото искане и да вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „ГЕЙМЪР-2001” ЕООД със седалище и
адрес на управление: гр. София, район „Лозенец”, ул. „Златовръх” № 37, ЕИК: 130602533,
представлявано от Митко Цветанов Тодоров – 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, бул. „Гоце Делчев” № 6.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
„М.М.Г.“ООД, гр. София /изх. № П-3382/14.01.2014 г./,/вх. № И-3382/17.12.2013 г./
На 17.12.2013 г. с вх. № И-3382, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „М.М.Г.” ООД, гр. София, за
утвърждаване на Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри
с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. Варна, район „Одесос“, ул. „Цар Симеон І” №
33.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 11 от ЗХ, председателят предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да
разгледат писменото искане и да вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „М.М.Г.” ООД със седалище и адрес на
управление: гр. София, район „Младост“, ул. „Михаил Тенев” № 6, ет. 2, ЕИК: 106028185,
представлявано от Данаил Петров Георгиев - управител, за игрална зала с адрес: гр. Варна,
район „Одесос“, ул. „Цар Симеон І“ № 33, Задължителни игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати.
2.4.

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.
2.5. „ЕСОЕСБГ“ЕООД, гр. Пловдив /изх. № П-3354/15.01.2014 г./,/вх. № И3354/16.12.2013 г./
На 16.12.2013 г. с вх. № И-3354, 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 „ЕСОЕСБГ” ЕООД, гр.
Пловдив, за утвърждаване на Задължителни игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри с игрални автомати и утвърждаване на Задължителни технически изисквания
за системите за контрол върху хазартните игри и игралното оборудване в игрална зала с
адрес: гр. Пловдив, р-н „Тракия”, комплекс „Акваленд”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 11 от ЗХ, председателят предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да
разгледат писменото искане и да вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „ЕСОЕСБГ” ЕООД, гр. Пловдив, със
седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, р-н „Тракия”, ж.к. „Тракия”, ул. „Теофан
Райнов” № 3, ЕИК: 115665619, представлявано от Ангел Георгиев Куков – 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.
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. „ИНТЕРГЕЙМ 2009“ООД, гр. Бургас /изх. № П-3491/15.01.2014 г./,/вх. № И3491/20.12.2013 г./
На 20.12.2013 г. с вх. № И-3491, 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 „ИНТЕРГЕЙМ 2009” ООД,
гр. Бургас, за утвърждаване на Задължителни игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Банско, област Благоевград, ул.
„Стражите” № 2.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 11 от ЗХ, председателят предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да
разгледат писменото искане и да вземат решение, с което:
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Да бъдат утвърдени представените от „ИНТЕРГЕЙМ 2009” ООД, със седалище
и адрес на управление: гр. Бургас, ж.к. „Изгрев”, бл. 67, вх. 3, ет. 6, ап. 11, ЕИК: 200538524,
представлявано от Десислава Емилова Оцетова – управител, за игрална зала с адрес: гр.
Банско, област Благоевград, ул. „Стражите” № 2, Задължителни игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.7. „МИЛИОН КАЗИНО“ООД, гр. София /изх. № П-24/20.01.2014 г./,/вх. № И24/09.01.2014 г./
На 09.01.2014 г. с вх. № И-24, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „МИЛИОН КАЗИНО ”ООД, гр.
София, за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, район „Изгрев“, бул. „Цариградско шосе“
№ 16, бл. 11.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 3 и т. 11 от ЗХ, председателят предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да
разгледат писменото искане и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„МИЛИОН КАЗИНО” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Изгрев”,
бул. „Цариградско шосе” № 16, бл. 11, ЕИК: 131518216, представлявано от Емилианна
Николаева Любенова – управител, в игрална зала с адрес: гр. София, район „Изгрев”,бул.
„Цариградско шосе” № 16, бл. 11.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „МИЛИОН КАЗИНО”ООД, гр. София
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.8. „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ“ЕООД, гр. Варна /изх. № П-15/20.01.2014 г./,/вх. № И15/08.01.2014 г./
На 08.01.2014г. с вх. № И-15 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ”
ЕООД, гр.Варна за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни
игри с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. Варна, район „Одесос”, бул. „Осми
приморски полк” № 91.
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В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 3 и т. 11 от ЗХ, председателят предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да
разгледат писменото искане и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район
„Приморски”, ул. „Явор”, бл. 3, вх. В, ет. 3, ап. 34, ЕИК: 103123564, представлявано от Ангел
Иванов Желев - управител, за игрална зала с адрес: гр. Варна, район „Одесос”, бул. „Осми
приморски полк” № 91.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД,
гр.Варна Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
„УИН БЕТ“ЕООД, гр. София /изх. № П-68/20.01.2014 г./,/вх. № И-68/15.01.2014 г./
На 15.01.2014 г. с вх. № И-68, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „УИН БЕТ” ООД, гр. София, за
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Бургас, ул. „Хан Крум” № 5, х-л „Бургас”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 11 от ЗХ, председателят предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да
разгледат писменото искане и да вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „УИН БЕТ” ООД със седалище и адрес на
управление: гр. София, район „Младост”, ул. „Михаил Тенев” № 6, ет. 2, ЕИК: 131527592,
представлявано от Христо Георгиев Вулев – управител, за игрална зала с адрес: гр. Бургас, ул.
„Хан Крум” № 5, х-л „Бургас”, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати.
2.9.

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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2.10. „УИН БЕТ-3“ООД, гр. София /изх. № П-69/20.01.2014 г./,/вх. № И-69/15.01.2014 г./
На 15.01.2014 г. с вх. № И-69, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „УИН БЕТ-3” ООД, гр. София,
за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Бургас, ул. „Александровска” № 21, х-л „България”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 11 от ЗХ, председателят предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да
разгледат писменото искане и да вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „УИН БЕТ-3” ООД със седалище и адрес
на управление: гр. София, район „Младост”, ул. „Михаил Тенев” № 6, ет. 2, ЕИК: 201695756,
представлявано от Данаил Христов Илиев – управител, за игрална зала с адрес: гр. Бургас, ул.
„Александровска” № 21, х-л „България”, Игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.11. „КЕНОМАТ“ООД, гр. Бургас /изх. № П-30/20.01.2014 г./,/вх. № И-30/09.01.2014 г./
На 09.01.2014 г. с вх. № И-30, 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 „КЕНОМАТ ”ООД, гр. Бургас,
за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Велико Търново“, ул. „Христо Ботев“ № 3.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 11 от ЗХ, председателят предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да
разгледат писменото искане и да вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените Игрални условия и правила за организиране
на хазартни игри с игрални автомати на „КЕНОМАТ” ООД със седалище и адрес на
управление: гр. Бургас, ул. „Цар Асен” № 2, ЕИК: 040454498, представлявано от Петър Цонев
Петров – управител и Галина Илиева Коджабашева – управител, заедно и поотделно, в
игрална зала с адрес: гр. Велико Търново, ул. „Христо Ботев” № 3.
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.
3. За залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета:
3.1.“ЕВРОФУТБОЛ“ООД, гр. София /изх. № П-26/20.01.2014 г./,/вх. № И-26/09.01.2014 г./
На 09.01.2014 г. с вх. № И-26, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕВРОФУТБОЛ” ООД, гр.
София, за утвърждаване на Игрални условия и правила за провеждане на играта
„ЕВРОФУТБОЛ“ със залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне
и кучета, организирана от „ЕВРОФУТБОЛ“ ООД.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 11 от ЗХ, председателят предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да
разгледат писменото искане и да вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените Игрални условия и правила за организиране
на хазартни игри с игрални автомати на „ЕВРОФУТБОЛ” ООД със седалище и адрес на
управление: гр. София, район „Лозенец“, бул. „Джеймс Баучер” № 12, ЕИК: 831036657,
представлявано от Боян Стефанов Найденов – управител, Николаос Константинос
Арсенопулос – управител и Екатерина Сашкова Михайлова – управител, най-малко двама от
управителите заедно, в централен пункт с адрес: гр. София, район „Лозенец“, бул. „Джеймс
Баучер” № 12.
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. Разглеждане на постъпили писмени искания за утвърждаване на правила по чл. 22,
ал. 1, т. 7 от Закона за хазарта /изх. № 68/20.01.2014 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 Tехнически изисквания за
системите за контрол върху хазартните игри и игралното оборудване:
1. На 11.12.2013 г. с вх. № И-3227 от ЕТ „КОСТА АЛЕКСИЕВ НИКОЛОВ - КАН”, гр. Нова
Загора
2. На 11.12.2013 г. с вх. № И-3228 от „КАЗИНО ГРУП” ООД, гр. София
3. На 12.12.2013 г. с вх. № И-3246 от „ГЕЙМЪР-2001” ЕООД, гр. София
4. На 12.12.2013 г. с вх. № И-3250 от ЕТ „СИ-ЕЛ-ЕЛИТ - ЖЕЧО МАРИНОВ”, гр. Бургас
5. На 12.12.2013 г. с вх. № И-3251 от „ЕВРОПЕТРОЛ” ЕООД, гр. Бургас
6. На 12.12.2013 г. с вх. № И-3259 от „АКТИВ-БГ” АД, гр. София
7. На 12.12.2013 г. с вх. № И-3260 от „ИНТКО ИНТЕРНЕШЪНЪЛ КАЗИНО КЛУБ” ЕАД,
гр. София
8. На 12.12.2013 г. с вх. № И-3261 от „САН МАРКО ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ” ЕООД, гр. София
9. На 13.12.2013 г. с вх. № И-3262 от „БЛИЦ ТРЕЙД КЪМПАНИ” ООД, гр. София
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10. На 13.12.2013 г. с вх. № И-3264 от „ВЕНИС КАЗИНОС” ООД, гр. София
11. На 13.12.2013 г. с вх. № И-3266 от „БЕЛФАСТ” ООД, гр. София
12. На 13.12.2013 г. с вх. № И-3267 от „ШУГЪР ГЕЙМС” ООД, гр. София
13. На 13.12.2013 г. с вх. № И-3269 от „ЕЛ. ДЖИ. ЕС. - 99” ООД, гр. Варна
14. На 13.12.2013 г. с вх. № И-3288 от „КАЗИНО ЕСКЕЙП гр. ИСПЕРИХ” ЕООД, гр.
Исперих
15. На 13.12.2013 г. с вх. № И-3289 от „КАЗИНО ЕСКЕЙП гр. ИСПЕРИХ” ЕООД, гр.
Исперих
16. На 14.12.2013 г. с вх. № И-3297 от „РАДКА МОСКОВА” ООД, гр. Самоков
17. На 14.12.2013 г. с вх. № И-3298 от „РАДКА МОСКОВА” ООД, гр. Самоков
18. На 14.12.2013 г. с вх. № И-3299 от „РАДКА МОСКОВА” ООД, гр. Самоков
19. На 14.12.2013 г. с вх. № И-3300 от „РАДКА МОСКОВА” ООД, гр. Самоков
20. На 14.12.2013 г. с вх. № И-3301 от „МИЛЕНИУМ-МВ” ЕООД, гр. Димитровград
21. На 18.12.2013 г. с вх. № И-3394 от „ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД” ЕАД, гр. Свиленград
22. На 18.12.2013 г. с вх. № И-3398 от ЕТ „ОРЛИН ИВАНОВ – КОМЕРС”, гр. Русе
23. На 18.12.2013 г. с вх. № И-3399 от „КАМЕЛОТ КЛУБ” ООД, гр. Русе
24. На 18.12.2013 г. с вх. № И-3400 от „ДЖОКЕР КЛУБ” ЕООД, гр. Русе
25. На 18.12.2013 г. с вх. № И-3401 от „СИЕЛ ГЕЙМ” ЕООД, гр. Монтана
26. На 18.12.2013 г. с вх. № И-3402 от ЕТ „НЕВИ – Найден Шопов”, гр. Пазарджик
27. На 18.12.2013 г. с вх. № И-3403 от „АЙ ДЖИ 2000” ЕООД, гр. Габрово
28. На 18.12.2013 г. с вх. № И-3408 от „КАЗИНО РОЯЛ” ООД, гр. Петрич
29. На 18.12.2013 г. с вх. № И-3422 от „ЕЛМА” ООД, гр. Свиленград
30. На 18.12.2013 г. с вх. № И-3423 от „КИРИШ” ООД, гр. Свиленград
31. На 18.12.2013 г. с вх. № И-3428 от „БОРА 3001” ООД, гр. София
32. На 19.12.2013 г. с вх. № И-3430 от „КОМЕРС” ЕООД, гр. Севлиево
33. На 19.12.2013 г. с вх. № И-3431 от „КОМЕРС” ЕООД, гр. Севлиево
34. На 19.12.2013 г. с вх. № И-3432 от „ЕЛИТ 8” ЕООД, гр. Севлиево
35. На 19.12.2013 г. с вх. № И-3433 от „ЕЛИТ 8” ЕООД, гр. Севлиево
36. На 19.12.2013 г. с вх. № И-3434 от „ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ” ООД, гр. Мъглиж
37. На 19.12.2013 г. с вх. № И-3435 от „ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ” ООД, гр. Мъглиж
38. На 19.12.2013 г. с вх. № И-3436 от „ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ” ООД, гр. Мъглиж
39. На 19.12.2013 г. с вх. № И-3437 от „НАБА ЙИСТГРУП” ООД, гр. Варна
40. На 19.12.2013 г. с вх. № И-3438 от „НАБА ЙИСТГРУП” ООД, гр. Варна
41. На 19.12.2013 г. с вх. № И-3439 от „НАБА ЙИСТГРУП” ООД, гр. Варна
42. На 19.12.2013 г. с вх. № И-3440 от „ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ” ООД, гр. Мъглиж
43. На 19.12.2013 г. с вх. № И-3441 от „ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ” ООД, гр. Мъглиж
44. На 19.12.2013 г. с вх. № И-3442 от ЕТ „ЙОПИ – ПИЕР ЙОСИФОВ”, гр. Пловдив
45. На 19.12.2013 г. с вх. № И-3447 от „ЕВРО-ГЕЙМС” ЕООД, гр. Благоевград
46. На 19.12.2013 г. с вх. № И-3449 от „ФЕНИКС-2004” ЕООД, гр. Сливен
47. На 19.12.2013 г. с вх. № И-3450 от „ФЕНИКС-2004” ЕООД, гр. Сливен
48. На 19.12.2013 г. с вх. № И-3451 от „КРИСИ” ООД, гр. Бургас
49. На 19.12.2013 г. с вх. № И-3452 от „БЕФ” ООД, гр. Сливен
50. На 19.12.2013 г. с вх. № И-3453 от „БЕФ” ООД, гр. Сливен
51. На 19.12.2013 г. с вх. № И-3454 от „ЛОТОС” ООД, гр. Сливен
52. На 19.12.2013 г. с вх. № И-3455 от „ЛОТОС” ООД, гр. Сливен
53. На 19.12.2013 г. с вх. № И-3458 от „МУЛТИ - КАТЕРС” ООД, гр. София
54. На 19.12.2013 г. с вх. № И-3459 от „САМОКОВ - СПОРТ” ЕООД, гр. Боровец
55. На 21.12.2013 г. с вх. № И-3512 от „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД, гр. Варна
56. На 21.12.2013 г. с вх. № И-3513 от „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД, гр. Варна
57. На 21.12.2013 г. с вх. № И-3514 от „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД, гр. Варна
58. На 21.12.2013 г. с вх. № И-3515 от „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД, гр. Варна
59. На 21.12.2013 г. с вх. № И-3516 от „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД, гр. Варна
60. На 21.12.2013 г. с вх. № И-3517 от „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД, гр. Варна
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61. На 21.12.2013 г. с вх. № И-3518 от „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД, гр. Варна
62. На 21.12.2013 г. с вх. № И-3519 от „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД, гр. Варна
63. На 21.12.2013 г. с вх. № И-3520 от „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД, гр. Варна
64. На 21.12.2013 г. с вх. № И-3521 от „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД, гр. Варна
65. На 21.12.2013 г. с вх. № И-3522 от „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД, гр. Варна
66. На 21.12.2013 г. с вх. № И-3523 от „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД, гр. Варна
67. На 21.12.2013 г. с вх. № И-3524 от „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД, гр. Варна
68. На 21.12.2013 г. с вх. № И-3525 от „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД, гр. Варна
69. На 21.12.2013 г. с вх. № И-3526 от „ЕКЗА ГРУП” ООД, гр. Варна
70. На 17.12.2013 г. с вх. № И-3369 от „СТЕФИ - 2012” ЕООД, гр. Варна
71. На 17.12.2013 г. с вх. № И-3370 от „СТЕДОНИ” ЕООД, гр. Варна
72. На 17.12.2013 г. с вх. № И-3371 от „БАЛ-МАТИК” ООД, гр. Плевен
73. На 17.12.2013 г. с вх. № И-3374 от ЕТ „ИНФОМИК – МИРОСЛАВ МИТКИН”, гр.
Силистра
74. На 17.12.2013 г. с вх. № И-3376 от „ДЕЯН 2010” ЕООД, гр. София
75. На 17.12.2013 г. с вх. № И-3377 от ЕТ „АНГЕЛ ЗАРКОВ – БИЛИ–92”, гр. София
76. На 17.12.2013 г. с вх. № И-3378 от „ДЕЯН 2010” ЕООД, гр. София
77. На 17.12.2013 г. с вх. № И-3379 от ЕТ „АНГЕЛ ЗАРКОВ – БИЛИ–92”, гр. София
78. На 17.12.2013 г. с вх. № И-3380 от ЕТ „АНГЕЛ ЗАРКОВ – БИЛИ–92”, гр. София
79. На 17.12.2013 г. с вх. № И-3381 от ЕТ „АНГЕЛ ЗАРКОВ – БИЛИ–92”, гр. София
80. На 18.12.2013 г. с вх. № И-3397 от ЕТ „ОРЛИН ИВАНОВ – КОМЕРС”, гр. Русе,
81. На 18.12.2013 г. с вх. № И-3404 от „Вал” ООД, гр. Перник
82. На 18.12.2013 г. с вх. № И-3405 от „ИНФОФЕСТ” ЕООД, гр. Пазарджик
83. На 18.12.2013 г. с вх. № И-3406 от „ЛОТОС 93” ООД, гр. Стамболийски
84. На 18.12.2013 г. с вх. № И-3407 от „ЛОТОС 93” ООД, гр. Стамболийски
85. На 18.12.2013 г. с вх. № И-3409 от „ПИРИНСТИЛ” ЕООД, гр. Ботевград,
86. На 18.12.2013 г. с вх. № И-3410 от „ПИРИНСТИЛ” ЕООД, гр. Ботевград
87. На 18.12.2013 г. с вх. № И-3413 от „ЛАВИНА” ООД, гр. Стара Загора
88. На 18.12.2013 г. с вх. № И-3414 от „КОМЕРС” ЕООД, гр. Севлиево
89. На 18.12.2013 г. с вх. № И-3415 от „КОМЕРС” ЕООД, гр. Севлиево
90. На 18.12.2013 г. с вх. № И-3416 от „КОМЕРС” ЕООД, гр. Севлиево
91. На 18.12.2013 г. с вх. № И-3417 от „КОМЕРС” ЕООД, гр. Севлиево
92. На 18.12.2013 г. с вх. № И-3418 от „ГЛОБЪЛ ЛИНК” ООД, гр. Свиленград
93. На 18.12.2013 г. с вх. № И-3419 от „ГЛОБЪЛ ЛИНК” ООД, гр. Свиленград
94. На 18.12.2013 г. с вх. № И-3420 от „ГЛОБЪЛ ЛИНК” ООД, гр. Свиленград
95. На 18.12.2013 г. с вх. № И-3421 от „ГЛОБЪЛ ЛИНК” ООД, гр. Свиленград
96. На 30.12.2013г. с вх. № И-3578 от „КАРИНА” ООД, гр.София
97. На 16.12.2013 г. с вх. № И-3353 от „ФОРТУНА-ГЕЙМС” EООД, гр. Варна
98. На 17.12.2013 г. с вх. № И-3358 от „ДИКС ГЕЙМИНГ” ЕООД, гр. Троян
99. На 17.12.2013 г. с вх. № И-3359 от „ЗАМИТА ГЕЙМ КОМЕРС” ООД, гр. Бургас
100. На 17.12.2013 г. с вх. № И-3360 от „ЗИТА ПАРТНЕРС” ЕООД, гр. Бургас
101. На 17.12.2013 г. с вх. № И-3363 от „ИВ - ГЕТ“ ЕООД, гр. Асеновград
102. На 17.12.2013 г. с вх. № И-3361 от „РОЯЛ ГЕЙМИНГ” EООД, гр. Ловеч
103. На 20.12.2013 г. с вх. № И-3478 от „ГОЛДЪН ТУРС” ЕООД, гр. София
104. На 20.12.2013 г. с вх. № И-3480 от „АЛТОНИ” ЕООД, гр. София
105. На 20.12.2013 г. с вх. № И-3482 от ЕТ „ПОЛИНА ЯНАКИЕВА-ДАРИ”, гр. Петрич
106. На 20.12.2013 г. с вх. № И-3485 от „ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ” ООД, гр. Мъглиж
107. На 20.12.2013 г. с вх. № И-3488 от „ФЛАМИНГО 78” ЕООД, гр. София
108. На 20.12.2013 г. с вх. № И-3490 от „ФЛАМИНГО 78” ЕООД, гр. София
109. На 20.12.2013 г. с вх. № И-3483 от ЕТ „ПОЛИНА ЯНАКИЕВА-ДАРИ”, гр. Петрич
110. На 20.12.2013 г. с вх. № И-3493 от „ПОЛО 11” ЕООД, гр. София
111. На 20.12.2013 г. с вх. № И-3499 от „ПОЛО 11” ЕООД, гр. София
112. На 20.12.2013 г. с вх. № И-3500 от „ПОЛО 11” ЕООД, гр. София

Стр. 94
113. На 20.12.2013 г. с вх. № И-3501 от „ПОЛО 11” ЕООД, гр. София
114. На 20.12.2013 г. с вх. № И-3502 от „ПОЛО 11” ЕООД, гр. София
115. На 20.12.2013 г. с вх. № И-3503 от „ПОЛО 11” ЕООД, гр. София
116. На 20.12.2013 г. с вх. № И-3504 от „ПОЛО 11” ЕООД, гр. София
117. На 20.12.2013 г. с вх. № И-3505 от „ПОЛО 11” ЕООД, гр. София
118. На 20.12.2013 г. с вх. № И-3494 от „ФЕНИКС ГОЛД” ЕООД, гр. София
119. На 20.12.2013 г. с вх. № И-3498 от „ЛАРИС ВЕГА” ООД, гр. София
120. На 20.12.2013 г. с вх. № И-3497 от „ПРОФОНДО 2000” ЕООД, гр. София
121. На 20.12.2013 г. с вх. № И-3496 от „ПРОФОНДО 2000” ЕООД, гр. София
122. На 20.12.2013 г. с вх. № И-3495 от „ПРОФОНДО 2000” ЕООД, гр. София
123. На 20.12.2013 г. с вх. № И-3509 от ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”,
София
124. На 20.12.2013 г. с вх. № И-3510 от ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”,
София
125. На 20.12.2013 г. с вх. № И-3511 от ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”,
София
126. На 20.12.2013 г. с вх. № И-3476 от „КЕСТЕН - 2007” ЕООД, гр. София
127. На 20.12.2013 г. с вх. № И-3475 от „ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН” АД, гр. София
128. На 20.12.2013 г. с вх. № И-3474 от „ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН” АД, гр. София
129. На 20.12.2013 г. с вх. № И-3473 от „ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН” АД, гр. София
130. На 20.12.2013 г. с вх. № И-3471 от „ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН” АД, гр. София
131. На 20.12.2013 г. с вх. № И-3470 от „ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН” АД, гр. София
132. На 20.12.2013 г. с вх. № И-3469 от „ЕЛДОРАДО - БАЦ ” ООД, гр. София
133. На 20.12.2013 г. с вх. № И-3468 от „ВЕЛ ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ” ООД, гр. София
134. На 20.12.2013 г. с вх. № И-3467 от „ФОРТУНА”, гр. Бургас
135. На 20.12.2013 г. с вх. № И-3466 от „БАРГЕЙМ” АД, гр. София
136. На 20.12.2013 г. с вх. № И-3465 от „БАРГЕЙМ” АД, гр. София
137. На 20.12.2013 г. с вх. № И-3464 от „ПАЛМС ЛЮЛИН” ООД, гр. София
138. На 20.12.2013 г. с вх. № И-3463 от „ИРАДА - БЪЛГАРИЯ” ООД, гр. София
139. На 20.12.2013 г. с вх. № И-3462 от „ТРЕЖЪР ЛЕНД ЕНТЪРТЕЙМЪНТ” ЕООД
140. На 17.12.2013 г. с вх. № И-3367 от „КЕНОМАТ” ООД, гр. Бургас
141. На 17.12.2013 г. с вх. № И-3368 от „КЕНОМАТ” ООД, гр. Бургас
142. На 18.12.2013 г. с вх. № И-3395 от ЕТ „ОРЛИН ИВАНОВ - КОМЕРС”, гр. Русе
143 . На 18.12.2013 г. с вх. № И-3396 от ЕТ „ОРЛИН ИВАНОВ - КОМЕРС”, гр. Русе
144. На 17.12.2013 г. с вх. № И-3389 от „ОЛИМП - 2002” ЕООД, гр.Враца
145. На 17.12.2013 г. с вх. № И-3390 от „ЛЪКИ ГЕЙМС” ЕООД, гр. Враца
146. На 18.12.2013 г. с вх. № И-3393 от „ЕНТЕРТЕЙМАНТ” АД, гр. Пловдив
147. На 21.12.2013 г. с вх. № И-3560 от „ФСО” ООД, гр. София
148. На 21.12.2013 г. с вх. № И-3540 от ЕТ „ДИКРА – ТОШКА МАРИНОВА”, гр. Бургас
149. На 21.12.2013 г. с вх. № И-3537 от „МЕРИКАН 2000” ЕООД, гр. Русе
150. На 21.12.2013 г. с вх. № И-3538 от „МЕРИКАН 2000” ЕООД, гр. Русе
151. На 21.12.2013 г. с вх. № И-3539 от „МЕРИКАН 2000” ЕООД, гр. Русе
152. На 21.12.2013 г. с вх. № И-3542 от „МЕРИКАН 2000” ЕООД, гр. Русе
153. На 21.12.2013 г. с вх. № И-3543 от „МЕРИКАН 2000” ЕООД, гр. Русе
154. На 21.12.2013 г. с вх. № И-3544 от „МЕРИКАН 2000” ЕООД, гр. Русе
155. На 21.12.2013 г. с вх. № И-3529 от „ПМС” ООД, гр. Велико Търново
156 . На 21.12.2013 г. с вх. № И-3530 от „ПМС” ООД, гр. Велико Търново
157 . На 21.12.2013 г. с вх. № И-3531 от „КУИНС ТРЕЙД” ООД, гр. София
158. На 21.12.2013 г. с вх. № И-3532 от „ВАЛМАР-ВАЛЕНТИН ВАНГЕЛОВ” ЕООД,
Раднево
159. На 21.12.2013 г. с вх. № И-3533 от „ВАЛМАР-ВАЛЕНТИН ВАНГЕЛОВ” ЕООД,
Раднево
160. На 21.12.2013 г. с вх. № И-3551 от ЕТ „КИРИЛ ДИНЕВ”, гр. Дупница

гр.
гр.
гр.

гр.
гр.
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161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.

На 21.12.2013 г. с вх. № И-3555 от „ВИДОЛА” ЕООД, гр. София
На 21.12.2013 г. с вх. № И-3556 от „ТОКАМ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД,
На 21.12.2013 г. с вх. № И-3557 от „ФСО” ООД, гр. София
На 21.12.2013 г. с вх. № И-3558 от „ФСО” ООД, гр. София
На 21.12.2013 г. с вх. № И-3559 от „ФСО” ООД, гр. София
На 21.12.2013 г. с вх. № И-3548 от ЕТ „КОЛЬО НЕНОВ НИКОЛОВ”, гр. Кубрат
На 21.12.2013 г. с вх. № И-3549 от ЕТ „КОЛЬО НЕНОВ НИКОЛОВ”, гр. Кубрат
На 21.12.2013 г. с вх. № И-3550 от ЕТ „КОЛЬО НЕНОВ НИКОЛОВ”, гр. Кубрат
На 04.12.2013 г. с вх. № И-3060 от „ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО” АД, гр. София
На 04.12.2013 г. с вх. № И-3061 от „ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО” АД, гр. София

В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и 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 „КОСТА АЛЕКСИЕВ НИКОЛОВ - КАН” със седалище и адрес на
управление: гр. Нова Загора, област Сливен, ул. „Цар Освободител” № 27, ЕИК: 119034487,
представляван от Коста Алексиев Николов /физическо лице – търговец/, за игрална зала с
адрес: гр. Нова Загора, област Сливен, ул. „Васил Левски” № 67а.
2. „КАЗИНО ГРУП” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н
„Красно село”, ул. „Ами Буе” № 1, ет. 3, ап. 9, ЕИК: 200778067, представлявано от Борислав
Павлов Иванов - управител, за игрална зала с адрес: с. Негован, район „Нови Искър”, област
София, ул. „Васил Левски” № 28 А.
3. „ГЕЙМЪР-2001” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София,
район „Лозенец”, ул. „Златовръх” № 37, ЕИК: 130602533, представлявано от Митко Цветанов
Тодоров – управител, за игрална зала с адрес: гр. София, район „Подуяне”, ул. „Макгахан” –
пазара.
4. ЕТ „СИ-ЕЛ-ЕЛИТ - ЖЕЧО МАРИНОВ”, със седалище и адрес на
управление: гр. Бургас, ж.к. “Славейков”, бл. 71, вх. 8, ет. 5, ЕИК: 812094175, представляван
от Жечо Иванов Маринов /физическо лице - търговец/, за игрална зала с адрес: гр. Бургас, ул.
„Цар Калоян” № 22 А.
5. „ЕВРОПЕТРОЛ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ж.к.
„Славейков”, бл. 71, вх. 8, ет. 5, ап. 13, ЕИК: 102636724, представлявано от Жечо Иванов
Маринов – управител, за игрална зала с адрес: гр. Бургас, ж.к. „Меден рудник”, зона „А”,
сграда № 118, ет. 2А.
6. „АКТИВ-БГ” АД със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Сердика”, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 131, ЕИК: 121634959, представлявано от Зейнеп
Бирбудак и Мехмет Бурхан Ергенч или Зейнеп Бирбудак и Мехмет Йозгюр Бюйюкер, или
Мехмет Бурхан Ергенч и Мехмет Йозгюр Бюйюкер, само двама по двама, за игрално казино с
адрес: гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 131, х-л „София Принцес Хотел”.
7. „ИНТКО ИНТЕРНЕШЪНЪЛ КАЗИНО КЛУБ” ЕАД със седалище и адрес на
управление: гр. София, район „Красно село”, бул. „Тотлебен” № 8, хотел „Родина”, ет. 21,
ЕИК: 130240874, представлявано от Нури Билгеч и Ерсан Догру или Нури Билгеч и Росен
Солаков или Росен Солаков и Ерсан Догру, само двама по двама, за игрално казино с адрес:
гр. София, район „Красно село”, бул. „Тотлебен” № 8, хотел „Родина”.

Стр. 96
8. „САН МАРКО ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ” ЕООД със седалище и адрес на
управление: гр. София, район „Сердика”, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 131, ЕИК:
130935662, представлявано само двама по двама от Махмут Метин Шахин, Ейуп Канад
Челик, Ихсан Ердемгил и Бирбудак Юксел– управители, за игрално казино с адрес: гр.
София, район „Младост”, ж.к. „Младост-3”, бул. „Александър Малинов” № 77.
9. „БЛИЦ ТРЕЙД КЪМПАНИ” ООД със седалище и адрес на управление: гр.
София, район „Средец”, ул. „Христо Белчев” № 19, ет. 1, ЕИК: 040506322, представлявано от
Георги Христов Хаджийски - управител, Рашо Колев Рашков – управител, и Борислав
Душков Михайлов - управител, заедно и поотделно, за игрална зала с адрес: гр. Благоевград,
ул. „Димитър Талев” № 1.
10. „ВЕНИС КАЗИНОС” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София,
ул. „Искър” № 14, ЕИК: 131004720, представлявано от Георги Методиев Карабельов –
управител, за игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Васил Левски” № 29.
11. „БЕЛФАСТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Лозенец”, ул. „Кричим” № 63, ЕИК: 175023590, представлявано от Георги Методиев
Карабельов – управител, за игрална зала с адрес: гр. София, р-н „Слатина”, ул. „Борис
Христов” № 2А.
12. „ШУГЪР ГЕЙМС” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София,
район „Лозенец”, ул. „Кричим” № 63, ЕИК: 131333192, представлявано от Митко Цветанов
Тодоров -управител, за игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Сливница” № 133.
13. „ЕЛ. ДЖИ. ЕС. - 99” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Варна,
район „Младост” ул. „Гео Милев” № 2, ет. 1, ЕИК: 121647166, представлявано от Борислав
Душков Михайлов – управител и Светлана Ганчева Милева - управител, заедно и поотделно,
за игрална зала с адрес: гр. Варна, район „Одесос”, ул. „Людвиг Заменхов” № 4.
14. „КАЗИНО ЕСКЕЙП гр. ИСПЕРИХ” ЕООД със седалище и адрес на
управление: гр. Исперих, област Разград, ул. „Васил Левски” № 67, ЕИК: 200716044,
представлявано от Христо Ганчев Иванов - управител, за игрална зала с адрес: гр. Исперих,
област Разград, ул. „Васил Левски” № 67.
15. „КАЗИНО ЕСКЕЙП гр. ИСПЕРИХ” ЕООД със седалище и адрес на
управление: гр. Исперих, област Разград, ул. „Васил Левски” № 67, ЕИК: 200716044,
представлявано от Христо Ганчев Иванов - управител, за игрална зала с адрес: гр. Исперих,
област Разград, ул. „Христо Ясенов” № 2.
16. „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: к.к. „Боровец”, община Самоков, хотел „Флора”.
17. „РАДКА МОСКОВА” ООД със седалище и адрес на управление: гр.
Самоков, ул. „Проф. Васил Захариев” № 1, ЕИК: 832080578, представлявано от Радка
Данаилова Москова – управител и Любомир Петров Петков - управител, заедно и поотделно,
за игрална зала с адрес: гр. Бургас, ж.к. „Меден Рудник”, блок № 295, УПИ ХХ-8, кв. 142.
18. „РАДКА МОСКОВА” ООД със седалище и адрес на управление: гр.
Самоков, ул. „Проф. Васил Захариев” № 1, ЕИК: 832080578, представлявано от Радка
Данаилова Москова – управител и Любомир Петров Петков - управител, заедно и поотделно,
за игрална зала с адрес: гр. Бургас, ул. „Александър Велики” № 56.
19. „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. Ихтиман, Софийска област, ул. „Полковник Борис Дрангов” № 5.
20. „МИЛЕНИУМ-МВ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр.
Димитровград, област Хасково, бул. „България” № 1, ЕИК: 126649840, представлявано от
Митко Стоянов Желязков – управител, за игрална зала с адрес: гр. Димитровград, област
Хасково, бул. „България” № 1.
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21. „ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД” ЕАД със седалище и адрес на управление: гр.
Свиленград, област Хасково, ул. „Гео Милев” № 1, ЕИК: 160053297, представлявано заедно
от Гюлбин Багджъ – изпълнителен директор и Мехмет Тан – изпълнителен директор, за
игралнo казино с адрес: гр. Свиленград, област Хасково, ул. „Гео Милев” № 1.
22. 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 игрална зала с адрес: гр. Русе, ул.
„Константин Иречек” № 15.
23. „КАМЕЛОТ КЛУБ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Русе, ул.
„Воден”, № 11, вх. Б, ет. 4, ЕИК: 201960578, представлявано от Антоанета Великова
Стефанова – управител и Стоян Чавдаров Янакиев - управител, заедно и поотделно, за
игрална зала с адрес: гр. Сандански, ул. „Македония” № 55.
24. „ДЖОКЕР КЛУБ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Русе, ж.к.
„Родина”, ул. „Сакар планина” № 2, бл. „Верила”, вх. В, ет. 5, ЕИК: 117518589,
представлявано от Деян Великов Делийски - управител, за игрална зала с адрес: гр. Белене,
област Плевен, ул. „Иван Вазов” № 1.
25. „СИЕЛ ГЕЙМ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Монтана, ул.
„Св. „Климент Охридски“, № 59, ЕИК: 201127045, представлявано от Корнелия Огнянова
Вълина – управител, за игрална зала с адрес: гр. Монтана, ул. „Св. „Климент Охридски“, №
59.
26. ЕТ „НЕВИ – Найден Шопов” със седалище и адрес на управление: гр.
Пазарджик, ул. „Александър Батенберг” № 73, ЕИК: 112119458, представляван от Найден
Тодоров Шопов /физическо лице – търговец/, за игрална зала с адрес: гр. Пазарджик, ул.
„Пейо Яворов” № 4.
27. „АЙ ДЖИ 2000” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Габрово,
ул. „Съзаклятие” № 2, ЕИК: 121844651, представлявано от Васил Колев Михайловуправител, за бинго зала с адрес: гр. Габрово, ул. „Съзаклятие” № 2.
28. „КАЗИНО РОЯЛ” ООД със седалище и адрес на управление:гр. Петрич, ул.
„Цар Борис ІІІ” № 21, ЕИК: 201890044, представлявано от Искра Крумова Божинова –
управител, за игрална зала с адрес: гр. Петрич, област Благоевград, ул. „Цар Борис ІІІ” № 21,
хотел „България”.
29. „ЕЛМА” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Свиленград, бул.
„България” № 63, ЕИК: 836147864, управлявано и представлявано от Пенка Николова
Киришева – управител, за игрална зала с адрес: гр. Любимец, област Хасково, бул. „Одрин”
№ 1 „ж”, УПИ ХХХІV-2242 в кв. 178.
30. „КИРИШ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Свиленград, обл.
Хасково, бул. „България” № 63, ЕИК: 126026359, представлявано от Курти Георгиев Куртев –
управител, за игрална зала с адрес: гр. Свиленград, обл. Хасково, бул. „България” № 86.
31. „БОРА 3001” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н
„Люлин”, кв. „Люлин 3”, бул. „Захари Стоянов” № 2, ЕИК: 200248510, представлявано от
Пепа Димитрова Момчилова – Колева - управител, за игрална зала с адрес: гр. София, ж.к.
„Люлин ІІІ”, бул. „Захари Стоянов” № 2, кв. 47 – Кооперативен пазар.
32. „КОМЕРС” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Севлиево,
област Габрово, ул. „Стоян Бъчваров” № 8 ЕИК: 107565156, представлявано от Цветан Ботев
Макавеев - управител, за игрална зала с адрес: гр. Габрово, ул. „Свищовска” № 91.
33. „КОМЕРС” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Севлиево,
област Габрово, ул. „Стоян Бъчваров” № 8 ЕИК: 107565156, представлявано от Цветан Ботев
Макавеев - управител, за игрална зала с адрес: гр. Левски, област Плевен, ул. „Христо Ботев”
№ 52.
34. „ЕЛИТ 8” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Севлиево, област
Габрово, ул. „Стоян Бъчваров” № 8, ЕИК: 200244138, представлявано от Цветан Ботев
Макавеев – управител, за игрална зала с адрес: гр. Горна Оряховица, област Велико Търново,
ул. „Отец Паисий Хилендарски” № 8.
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35. „ЕЛИТ 8” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Севлиево, област
Габрово, ул. „Стоян Бъчваров” № 8, ЕИК: 200244138, представлявано от Цветан Ботев
Макавеев – управител, за игрална зала с адрес: гр. Горна Оряховица, област Велико Търново,
ул. „Отец Паисий Хилендарски” № 8.
36. „ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ” ООД със седалище и адрес на управление: гр.
Мъглиж, област Стара Загора, ул. „Иван Вазов” № 33, ЕИК: 123698095, представлявано от
Иван Тенев Тенчев - управител, за игрална зала с адрес: гр. Хисаря, област Пловдив, ул.
„Димитър Благоев” № 19.
37. „ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ” ООД със седалище и адрес на управление: гр.
Мъглиж, област Стара Загора, ул. „Иван Вазов” № 33, ЕИК: 123698095, представлявано от
Иван Тенев Тенчев - управител, за игрална зала с адрес: гр. Пирдоп, Софийска област, кв. 87,
блок Б 1.
38. „ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ” ООД със седалище и адрес на управление: гр.
Мъглиж, област Стара Загора, ул. „Иван Вазов” № 33, ЕИК: 123698095, представлявано от
Иван Тенев Тенчев - управител, за игрална зала с адрес: гр. Своге, Софийска област, ул. „Цар
Симеон” № 23.
39. „НАБА ЙИСТГРУП” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Варна,
район „Одесос”, ул. „Дебър” № 55, ЕИК: 813214873, представлявано от Недялка Георгиева
Балачева – управител, за игрална зала с адрес: гр. Варна, район „Владислав Варненчик”, ІІ-ри
микрорайон, Търговски комплекс, м. № 5 /стар 59+60+61/.
40. „НАБА ЙИСТГРУП” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Варна,
район „Одесос”, ул. „Дебър” № 55, ЕИК: 813214873, представлявано от Недялка Георгиева
Балачева – управител, за игрална зала с адрес: гр. Варна, р-н „Владислав Варненчик”,
Централен пазар.
41. „НАБА ЙИСТГРУП” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Варна,
район „Одесос”, ул. „Дебър” № 55, ЕИК: 813214873, представлявано от Недялка Георгиева
Балачева – управител, за игрална зала с адрес: гр. Долни чифлик, обл. Варна, ул. „Тича” № 14.
42. „ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ” ООД със седалище и адрес на управление: гр.
Мъглиж, област Стара Загора, ул. „Иван Вазов” № 33, ЕИК: 123698095, представлявано от
Иван Тенев Тенчев - управител, за игрална зала с адрес: с. Струмяни, област Благоевград, кв.
27, ул. „Цар Калоян” № 31, вх. № 3.
43. „ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ” ООД със седалище и адрес на управление: гр.
Мъглиж, област Стара Загора, ул. „Иван Вазов” № 33, ЕИК: 123698095, представлявано от
Иван Тенев Тенчев - управител, за игрална зала с адрес: гр. Стара Загора, ул. „Пазарска”, кв.
62А, № 13.
44. 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.
45. „ЕВРО-ГЕЙМС” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр.
Благоевград, ул. „Крали Марко” № 1, ЕИК: 130934375, представлявано от Костадин Атанасов
Маникатов – управител, за игрална зала с адрес: гр. Благоевград, ул. „Крали Марко” № 1.
46. „ФЕНИКС-2004” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Сливен,
бул. „Хаджи Димитър" № 1, ап. 7, ЕИК: 119622921, представлявано от Жечко Колев Дончев управител, за игрална зала с адрес: гр. Сливен, кв. „Братя Миладинови – Юг”, бул. „Хаджи
Димитър” № 33а.
47. „ФЕНИКС-2004” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Сливен,
бул. „Хаджи Димитър" № 1, ап. 7, ЕИК: 119622921, представлявано от Жечко Колев Дончев управител, за игрална зала с адрес: гр. Нова Загора, област Сливен, ж. к. „Загоре”, бл. № 1 ниско тяло.
48. „КРИСИ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ж.к.
„П.Р.Славейков”, бл. 50, вх. 1, ет. 14, ап. 101, ЕИК: 119663747, представлявано от Делчо
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Ангелов Мелев – управител, за игрална зала с адрес: гр. Бургас, ж.к. „Зорница”, подлез „Янко
Андонов” № 5, 6 и 6’.
49. „БЕФ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, ж.к. „Стоян
Заимов”, бл. 50, вх. Б, ет. 3, ап. 8, ЕИК: 119648193, представлявано от Петранка Цонкова
Христова - управител, за игрална зала с адрес: гр. Самоков, Софийска област, ул. „Житна
чаршия” № 2Б.
50. „БЕФ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, ж.к. „Стоян
Заимов”, бл. 50, вх. Б, ет. 3, ап. 8, ЕИК: 119648193, представлявано от Петранка Цонкова
Христова - управител, за игрална зала с адрес: гр. Бургас, ж.к. „Лазур”, бл. 102, партер № 2 и
№ 3.
51. „ЛОТОС” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, бул.
„Хаджи Димитър” № 1, ап. 7, ЕИК: 119639333, представлявано от Жечко Колев Дончев управител и Руси Димитров Грънчев – управител, заедно и поотделно, за игрална зала с
адрес: гр. Сливен, бул. „Цар Симеон” № 25А.
52. „ЛОТОС” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, бул.
„Хаджи Димитър” № 1, ап. 7, ЕИК: 119639333, представлявано от Жечко Колев Дончев управител и Руси Димитров Грънчев – управител, заедно и поотделно, за игрална зала с
адрес: гр. Сливен, бул. „Георги Данчев”, атракционна площадка КВК.
53. „МУЛТИ - КАТЕРС” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София,
район „Оборище”, бул. „Янко Сакъзов” № 56, ЕИК: 175263920, представлявано от Христо
Благоев Георгиев - управител, за игрална зала с адрес: гр. София, ж.к. „Студентски град”, ул.
„Висарион Белински” № 8.
54. „САМОКОВ - СПОРТ” ЕООД със седалище и адрес на управление: к.к.
Боровец, община Самоков, Софийска област, хотел „Самоков”, ЕИК: 130238713,
представлявано от Светлана Добрева Атанасова – управител, за игрална зала с адрес: к.к.
„Боровец”, община Самоков, Софийска област, х-л „Самоков”.
55. „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр.
Варна, р-н „Приморски”, ул. „Явор”, бл. 3, вх. В, ет. 3, ап. 34, ЕИК: 103123564,
представлявано от Ангел Иванов Желев - управител, за игрална зала с адрес: гр. Варна, ул.
„27-ми Юли” № 22-24.
56. „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр.
Варна, р-н „Приморски”, ул. „Явор”, бл. 3, вх. В, ет. 3, ап. 34, ЕИК: 103123564,
представлявано от Ангел Иванов Желев - управител, за игрална зала с адрес: гр. Варна, ул.
„Д-р Пискюлиев” № 62.
57. „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр.
Варна, р-н „Приморски”, ул. „Явор”, бл. 3, вх. В, ет. 3, ап. 34, ЕИК: 103123564,
представлявано от Ангел Иванов Желев - управител, за игрална зала с адрес: гр. Варна, район
„Одесос”, бул. „Осми Приморски Полк” № 91.
58. „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр.
Варна, р-н „Приморски”, ул. „Явор”, бл. 3, вх. В, ет. 3, ап. 34, ЕИК: 103123564,
представлявано от Ангел Иванов Желев - управител, за игрална зала с адрес: гр. Варна, район
„Приморски”, ул. „Ген. Скобелев” № 33.
59. „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр.
Варна, р-н „Приморски”, ул. „Явор”, бл. 3, вх. В, ет. 3, ап. 34, ЕИК: 103123564,
представлявано от Ангел Иванов Желев - управител, за игрална зала с адрес: гр. Варна, ул.
„Алеко Константинов” № 13.
60. „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр.
Варна, р-н „Приморски”, ул. „Явор”, бл. 3, вх. В, ет. 3, ап. 34, ЕИК: 103123564,
представлявано от Ангел Иванов Желев - управител, за игрална зала с адрес: гр. Варна, район
„Приморски”, ул. „Дубровник” № 4.
61. „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр.
Варна, р-н „Приморски”, ул. „Явор”, бл. 3, вх. В, ет. 3, ап. 34, ЕИК: 103123564,
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представлявано от Ангел Иванов Желев - управител, за игрална зала с адрес: гр. Варна, ул.
„Братя Шкорпил” № 26 б.
62. „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр.
Варна, р-н „Приморски”, ул. „Явор”, бл. 3, вх. В, ет. 3, ап. 34, ЕИК: 103123564,
представлявано от Ангел Иванов Желев - управител, за игрална зала с адрес: гр. Варна, район
„Младост”, бул. „Цар Освободител” № 164 А.
63. „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр.
Варна, р-н „Приморски”, ул. „Явор”, бл. 3, вх. В, ет. 3, ап. 34, ЕИК: 103123564,
представлявано от Ангел Иванов Желев - управител, за игрална зала с адрес: гр. Варна,
ж.к. „Владислав Варненчик”, І микрорайон, Битов комбинат „Владислав Варненчик”, тяло V.
64. „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр.
Варна, р-н „Приморски”, ул. „Явор”, бл. 3, вх. В, ет. 3, ап. 34, ЕИК: 103123564,
представлявано от Ангел Иванов Желев - управител, за игрална зала с адрес: гр. Варна, кв.
„Виница”, ул. „Цар Борис ІІІ” № 45.
65. „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр.
Варна, р-н „Приморски”, ул. „Явор”, бл. 3, вх. В, ет. 3, ап. 34, ЕИК: 103123564,
представлявано от Ангел Иванов Желев - управител, за игрална зала с адрес: гр. Аксаково,
област Варна, ул. „Георги Петлешев” № 37А.
66. „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр.
Варна, р-н „Приморски”, ул. „Явор”, бл. 3, вх. В, ет. 3, ап. 34, ЕИК: 103123564,
представлявано от Ангел Иванов Желев - управител, за игрална зала с адрес: гр. Варна, ул.
„Андрей Сахаров” № 2, търговски център „Гранд Мол Варна”, ет. 2, обект № 3022.
67. „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр.
Варна, р-н „Приморски”, ул. „Явор”, бл. 3, вх. В, ет. 3, ап. 34, ЕИК: 103123564,
представлявано от Ангел Иванов Желев - управител, за игрална зала с адрес: гр. Варна, район
„Младост”, ул. „Академик Игор Курчатов” № 17.
68. „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр.
Варна, р-н „Приморски”, ул. „Явор”, бл. 3, вх. В, ет. 3, ап. 34, ЕИК: 103123564,
представлявано от Ангел Иванов Желев - управител, за игрална зала с адрес: с. Старо
Оряхово, община Долни чифлик, област Варна, ул. „Иван Вазов” № 1.
69. „ЕКЗА ГРУП” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район
„Одесос”, ул. „Цар Петър” № 12, ЕИК: 103902195, представлявано от Ангел Иванов Желев управител, за игрална зала с адрес: гр. Варна, район „Приморски”, ул. „Ян Палах” № 4.
70. „СТЕФИ - 2012” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Варна,
район „Одесос”, ул. „Бузлуджа” № 19, ет. 2, ЕИК: 202005051, представлявано от Галя
Стоянова Георгиева - управител, за игрална зала с адрес: гр. Нови пазар, област Шумен, пл.
„Раковски” № 2.
71. „СТЕДОНИ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Варна, р-н
„Младост”, ж.к. „Възраждане”, бл. 15, вх. 4, ет. 3, ап. 79, ЕИК: 200234293, представлявано от
Стефан Дончев Николов – управител, за игрална зала с адрес: гр. Девня, област Варна,
ул. „Здравец” № 20.
72. „БАЛ-МАТИК” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Плевен, ул.
„Янко Сакъзов” № 1, ЕИК: 200210381, представлявано от Силвия Веселинова Еленкова управител, за игрална зала с адрес: гр. Плевен, ул. „Янко Сакъзов” № 1.
73. ЕТ „ИНФОМИК – МИРОСЛАВ МИТКИН” със седалище и адрес на
управление: гр. Силистра, ул. „Христо Ботев” № 2, ет. 4, ап. 6, ЕИК: 030141003,
представляван от Мирослав Петров Миткин /физическо лице - търговец/, за игрална зала с
адрес: гр. Силистра, ул. „Симеон Велики” № 18.
74. „ДЕЯН 2010” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Красно село”, ул. „Борово” № 52, вх. Д, ет. 2, ап. 45, ЕИК: 201365993, представлявано от
Ангел Стефанов Зарков – управител, за игрална зала с адрес: гр. Радомир, област Перник, ул.
„Кирил и Методий” № 12.
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75. ЕТ „АНГЕЛ ЗАРКОВ – БИЛИ–92” със седалище и адрес на управление: гр.
София, район „Красно село”, ул. „Борово” № 52, вх. Б, ет. 2, ап. 45, ЕИК: 040379768,
представляван от Ангел Стефанов Зарков /физическо лице – търговец/, за игрална зала с
адрес: с. Бистрица, район Панчарево, Столична община, ул. „Никола Крушкин – Чолака” №
48.
76. „ДЕЯН 2010” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Красно село”, ул. „Борово” № 52, вх. Д, ет. 2, ап. 45, ЕИК: 201365993, представлявано от
Ангел Стефанов Зарков – управител, за игрална зала с адрес: гр. Карлово, област Пловдив, ул.
„Петко Събев” № 6.
77. ЕТ „АНГЕЛ ЗАРКОВ – БИЛИ–92” със седалище и адрес на управление: гр.
София, район „Красно село”, ул. „Борово” № 52, вх. Б, ет. 2, ап. 45, ЕИК: 040379768,
представляван от Ангел Стефанов Зарков /физическо лице – търговец/, за игрална зала с
адрес: гр. Самоков, Софийска област, ул. „Житна чаршия” № 3.
78. ЕТ „АНГЕЛ ЗАРКОВ – БИЛИ–92” със седалище и адрес на управление: гр.
София, район „Красно село”, ул. „Борово” № 52, вх. Б, ет. 2, ап. 45, ЕИК: 040379768,
представляван от Ангел Стефанов Зарков /физическо лице – търговец/, за игрална зала с
адрес: гр. Кюстендил, пл. „Първи май” № 12.
79. ЕТ „АНГЕЛ ЗАРКОВ – БИЛИ–92” със седалище и адрес на управление: гр.
София, район „Красно село”, ул. „Борово” № 52, вх. Б, ет. 2, ап. 45, ЕИК: 040379768,
представляван от Ангел Стефанов Зарков /физическо лице – търговец/, за игрална зала с
адрес: гр. Кюстендил, пл. „Демокрация” № 1.
80. 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 игрална зала с адрес: гр. Видин, ул. „Цар
Александър II” № 23, вх. Б – партер.
81. „Вал” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Перник, ул. „Св. Св.
Кирил и Методий”, бл. 2, вх. Б, ет. 4, ап. 7, ЕИК 113571060, представлявано от Валери
Славчев Минков - управител, за игрална зала с адрес: гр. Перник, ул. „Кракра Пернишки” №
21.
82. „ИНФОФЕСТ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Пазарджик,
ул. „Княз Александър Батемберг” № 73, ЕИК: 112568360, представлявано от Тодор Найденов
Шопов - управител, за игрална зала с адрес: гр. Пазарджик, бул. „Христо Ботев” № 69.
83. „ЛОТОС 93” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Стамболийски,
област Пловдив, ул. „Райко Даскалов” № 75, ЕИК: 825199354, представлявано от Атанас
Георгиев Средков – управител, Атанас Василев Шушутев – управител и Ангел Стоянов
Лазаров – управител, за игрална зала с адрес: гр. Стамболийски, област Пловдив, ул.
„Търговска” № 72, парцел І-1321 от кв. 56.
84. „ЛОТОС 93” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Стамболийски,
област Пловдив, ул. „Райко Даскалов” № 75, ЕИК: 825199354, представлявано от Атанас
Георгиев Средков – управител, Атанас Василев Шушутев – управител и Ангел Стоянов
Лазаров – управител, за игрална зала с адрес: с. Цалапица, община Родопи, област Пловдив,
ул. „Стефан Стамболов” № 24 А, парцел 1744, УПИ ІІ-магазин, кв. 81.
85. „ПИРИНСТИЛ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Ботевград,
Софийска област, ул. „Александър Стамболийски” № 48, ЕИК: 131334134, представлявано от
Ивелина Георгиева Шопова - управител, за игрална зала с адрес: гр. Ботевград, Софийска
област, пл. „Незнаен войн” № 4.
86. „ПИРИНСТИЛ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Ботевград,
Софийска област, ул. „Александър Стамболийски” № 48, ЕИК: 131334134, представлявано от
Ивелина Георгиева Шопова - управител, за игрална зала с адрес: гр. Гоце Делчев, обл.
Благоевград, ул. „Стоян Петралийски” № 1, хотел „Валентино”.
87. „ЛАВИНА” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, ул.
„Господин Михайловски” № 30, ет. 1, ЕИК: 123585514, представлявано заедно и поотделно от
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Тодор Кирилов Урумов и Антон Георгиев Герджиков – управители, за игрална зала с адрес:
гр. Стара Загора, ул. „Цар Иван Шишман” № 53.
88. „КОМЕРС” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Севлиево, ул.
„Стоян Бъчваров” № 8, ЕИК: 107565156, представлявано от Цветан Ботев Макавеев –
управител, за игрална зала с адрес: гр. Гоце Делчев, област Благоевград, ул. „Струма” № 5.
89. „КОМЕРС” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Севлиево, ул.
„Стоян Бъчваров” № 8, ЕИК: 107565156, представлявано от Цветан Ботев Макавеев –
управител, за игрална зала с адрес: гр. Габрово, ул. „Петко Каравелов” № 3 А.
90. „КОМЕРС” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Севлиево, ул.
„Стоян Бъчваров” № 8, ЕИК: 107565156, представлявано от Цветан Ботев Макавеев –
управител, за игрална зала с адрес: гр. Севлиево, област Габрово, ул. „Иван Филипов” № 2.
91. „КОМЕРС” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Севлиево, ул.
„Стоян Бъчваров” № 8, ЕИК: 107565156, представлявано от Цветан Ботев Макавеев –
управител, за игрална зала с адрес: гр. Асеновград, област Пловдив, ул. „Цар Освободител” №
13.
92. „ГЛОБЪЛ ЛИНК” ООД със седалище и адрес на управление: гр.
Свиленград, ул. „Тодор Кирков” № 77 А, ЕИК: 126111119, представлявано от Росен Йорданов
Киришев – управител и Курти Георгиев Куртев – управител, заедно и поотделно, за игрална
зала с адрес: гр. Созопол, област Бургас, ул. „Републиканска” № 10.
93. „ГЛОБЪЛ ЛИНК” ООД със седалище и адрес на управление: гр.
Свиленград, ул. „Тодор Кирков” № 77 А, ЕИК: 126111119, представлявано от Росен Йорданов
Киришев – управител и Курти Георгиев Куртев – управител, заедно и поотделно, за игрална
зала с адрес: гр. Ивайловград, област Хасково, ул. „Капитан Петко Войвода” № 19.
94. „ГЛОБЪЛ ЛИНК” ООД със седалище и адрес на управление: гр.
Свиленград, ул. „Тодор Кирков” № 77 А, ЕИК: 126111119, представлявано от Росен Йорданов
Киришев – управител и Курти Георгиев Куртев – управител, заедно и поотделно, за игрална
зала с адрес: гр. Димитровград, област Хасково, бул. „България” № 5.
95. „ГЛОБЪЛ ЛИНК” ООД със седалище и адрес на управление: гр.
Свиленград, ул. „Тодор Кирков” № 77 А, ЕИК: 126111119, представлявано от Росен Йорданов
Киришев – управител и Курти Георгиев Куртев – управител, заедно и поотделно, за игрална
зала с адрес: гр. Приморско, област Бургас, ул. „Трети март” № 75.
96. „КАРИНА” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Слатина”, бул. „Цариградско шосе”, подлез „Студентски общежития”, ЕИК: 121205664,
представлявано от Петьо Христов Найденов - управител, за игрална зала с адрес: гр. София,
бул. „Цариградско шосе“, подлез „Студентски общежития“.
97. „ФОРТУНА-ГЕЙМС” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр.
Варна, район „Приморски”, ул. „Батова” № 9А, ЕИК: 202008656, представлявано от
Александрина Стефанова Овчарова - управител, за игрална зала с адрес: гр. Варна, ул.
„Дубровник” № 4.
98. „ДИКС ГЕЙМИНГ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Троян,
обл. Ловеч, ул. „Христо Ботев” № 184, ЕИК: 200821967, представлявано от Дочко Петков
Дочев - управител, за игрална зала с адрес: гр. Троян, обл. Ловеч, ул. „Васил Левски” № 64.
99. „ЗАМИТА ГЕЙМ КОМЕРС” ООД със седалище и адрес на управление: гр.
Бургас, ул. „Петко Каравелов“ № 25, ет. 2, ап. 6, ЕИК: 102904161, представлявано от Таквор
Тиоп Закарян – управител, за игрална зала с адрес: гр. Айтос, област Бургас, ул. „Христо
Ботев” № 18Б.
100. „ЗИТА ПАРТНЕРС” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр.
Бургас, ж.к. „Банево”, ул. „Свобода” No 12, ЕИК: 147137327, представлявано от Недка
Димова Костадинова - управител, за игрална зала с адрес: гр. Созопол, област Бургас, ул.
„Яни Попов” № 5, хотел „ВИЛА ЛИСТ”.
101. „ИВ - ГЕТ“ ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Асеновград,
област Пловдив, ул. „Козановско шосе“ № 8, ЕИК: 160024665, представлявано от Иван
Стергиу Арванитопулос –- управител, за игрална зала с адрес: гр. Асеновград, област
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Пловдив, бул. „България“ № 2.
102. „РОЯЛ ГЕЙМИНГ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Ловеч,
ул. „Търговска” № 12, хотел Ловеч, ЕИК: 201675305, представлявано от Евгени Радославов
Димитров – управител, за игрална зала с адрес: гр. Ловеч, ул. „Търговска” № 12, хотел
„Ловеч”.
103. „ГОЛДЪН ТУРС” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София,
район „Сердика”, ул. „Березина” № 31, ЕИК: 131208096, представлявано от Маргарита
Боянова Барбова - управител, за игрална зала с адрес: к.к. „Златни пясъци”, район
„Приморски”, община Варна, апартаментен хотел „Златна котва”, вх. А, ет. 2.
104. „АЛТОНИ” ЕООД, гр. София със седалище и адрес на управление: гр.
София, район „Витоша“, ул. „Войнягово“, № 12., ЕИК: 131446329, представлявано от Тодор
Николаев Мирчев – управител, за игрална зала с адрес: гр. Каварна, област Добрич, ул.
„Добротица“ № 6.
105. ЕТ „ПОЛИНА ЯНАКИЕВА-ДАРИ”, със седалище и адрес на управление:
гр. Петрич, област Благоевград, ул. „Люле Бургас” № 11, ЕИК: 101666821, представляван от
Полина Милчева Янакиева /физическо лице – търговец/, за игрална зала с адрес: гр. Гоце
Делчев, област Благоевград, ул. „Солун” № 5.
106. „ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр.
Мъглиж, област Стара Загора, ул. “Иван Вазов” № 33, ЕИК: 123698095, представлявано от
Иван Тенев Тенчев - управител, за игрална зала с адрес: гр. Стара Загора, ул. „Пазарска”, кв.
62А, № 19.
107. „ФЛАМИНГО 78” ЕООД, гр. София със седалище и адрес на управление:
гр. София, пл. „Възраждане” № 5, ЕИК: 131417772, представлявано от Мирослав Бобев
Софронов – управител, за игрална зала с адрес: гр. София, район „Кремиковци”, кв.
„Ботунец“, Коопбистро.
108. „ФЛАМИНГО 78” ЕООД, гр. София със седалище и адрес на управление:
гр. София, пл. „Възраждане” № 5, ЕИК: 131417772, представлявано от Мирослав Бобев
Софронов – управител, за игрална зала с адрес: гр. Бухово, област София, район
„Кремиковци, ул. „Никола Бонев” бл. 9, магазин № 2.
109. ЕТ „ПОЛИНА ЯНАКИЕВА-ДАРИ” със седалище и адрес на управление:
гр. Петрич, обл. Благоевград, ул. „Люле Бургас” № 11, ЕИК: 101666821, представляван от
Полина Милчева Янакиева /физическо лице – търговец/, за игрална зала с адрес: гр. Петрич,
област Благоевград, ул. „Славянска” № 5.
110. „ПОЛО 11” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н
„Средец”, ул. „Славянска” № 29, ет. 2, ЕИК: 130464790, представлявано от Мариета
Георгиева Цекова – Димитрова – управител и Борис Димов Петков – прокурист, за игрална
зала с адрес: гр. Перник, ул. „Търговска“ № 25;
111. „ПОЛО 11” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н
„Средец”, ул. „Славянска” № 29, ет. 2, ЕИК: 130464790, представлявано от Мариета
Георгиева Цекова – Димитрова – управител и Борис Димов Петков – прокурист, за игрална
зала с адрес: гр. София, ж.к. „Младост 1А“, бул. „Александър Малинов“ № 23;
112. „ПОЛО 11” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н
„Средец”, ул. „Славянска” № 29, ет. 2, ЕИК: 130464790, представлявано от Мариета
Георгиева Цекова – Димитрова – управител и Борис Димов Петков – прокурист, за игрална
зала с адрес: гр. София, ж.к. „Младост 1“, ул. „Андрей Сахаров“ № 14;
113. „ПОЛО 11” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н
„Средец”, ул. „Славянска” № 29, ет. 2, ЕИК: 130464790, представлявано от Мариета
Георгиева Цекова – Димитрова – управител и Борис Димов Петков – прокурист, за игрална
зала с адрес: гр. София, бул. „Александър Стамболийски“ пред бл. 65;
114. „ПОЛО 11” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н
„Средец”, ул. „Славянска” № 29, ет. 2, ЕИК: 130464790, представлявано от Мариета
Георгиева Цекова – Димитрова – управител и Борис Димов Петков – прокурист, за игрална
зала с адрес: гр. София, ж.к. „Овча купел“, ул. „Монтевидео“ № 39;
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115. „ПОЛО 11” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н
„Средец”, ул. „Славянска” № 29, ет. 2, ЕИК: 130464790, представлявано от Мариета
Георгиева Цекова – Димитрова – управител и Борис Димов Петков – прокурист, за игрална
зала с адрес: гр. Стара Загора, бул. „Митрополит Методи Кусев“ № 7;
116. „ПОЛО 11” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н
„Средец”, ул. „Славянска” № 29, ет. 2, ЕИК: 130464790, представлявано от Мариета
Георгиева Цекова – Димитрова – управител и Борис Димов Петков – прокурист, за игрална
зала с адрес: гр. Пазарджик, ул. „Патриарх Евтимий“ № 1;
117. „ПОЛО 11” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н
„Средец”, ул. „Славянска” № 29, ет. 2, ЕИК: 130464790, представлявано от Мариета
Георгиева Цекова – Димитрова – управител и Борис Димов Петков – прокурист, за игрална
зала с адрес: гр. Плевен, бул. „Данаил Попов“ № 9А;
118. „ФЕНИКС ГОЛД” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София,
р-н „Средец”, ул. „Славянска” № 29, ет. 2, ЕИК: 131046420, представлявано от Мариета
Георгиева Цекова – Димитрова – управител и Борис Димов Петков – прокурист, за игрална
зала с адрес: гр. Пловдив, ул. „Патриарх Евтимий“ № 13;
119. „ЛАРИС-ВЕГА” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н
„Средец”, ул. „Славянска” № 29, ЕИК: 121390871, представлявано от Мариета Георгиева
Цекова - Димитрова - управител и Борис Димов Петков - прокурист, за игрално казино с
адрес: гр. Варна, бул. „Сливница“ № 33, интерхотел „Черно море“;
120. „ПРОФОНДО 2000” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр.
София, р-н „Средец”, ул. „Славянска” № 29, ет. 2, ЕИК: 130130762, представлявано от
Мариета Георгиева Цекова – Димитрова – управител и Борис Димов Петков – прокурист, за
игрална зала с адрес: гр. Козлодуй, ул. „Търговска“, сладкарница „Дунав“;
121. „ПРОФОНДО 2000” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр.
София, р-н „Средец”, ул. „Славянска” № 29, ет. 2, ЕИК: 130130762, представлявано от
Мариета Георгиева Цекова – Димитрова – управител и Борис Димов Петков – прокурист, за
игрална зала с адрес: гр. Монтана, бул. „Трети март“ № 39;
122. „ПРОФОНДО 2000” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр.
София, р-н „Средец”, ул. „Славянска” № 29, ет. 2, ЕИК: 130130762, представлявано от
Мариета Георгиева Цекова – Димитрова – управител и Борис Димов Петков – прокурист, за
игрална зала с адрес: гр. Търговище, ул. „Кюстенджа“ № 2;
123. „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 игрите „ТОТО 1 – 12
тип 1Х2“, „ТОТО 1 – 13 срещи“ и „ТОТО 1 – 10 от 10 срещи“;
124. „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 игрите „ТОТО 2 – 5 от
35“, „ТОТО 2 – 6 от 42“ и „ТОТО 2 – 6 от 49“;
125. „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 моментна лотарийна
игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“;
126. „КЕСТЕН-2007” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София,
район „Връбница“, ул. „Синчец” № 5, ЕИК: 110568543, представлявано от Иво Антонов
Първанов – управител, в игрална зала с адрес: гр. Ябланица, област Ловеч, м. „Гаргулица”.
127. „ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН” АД със седалище и адрес на управление:
гр. София, район „Триадица”, ул. „Алабин” № 34, ет. 2, ЕИК: 121425308, представлявано от
Антон Георгиев Михов и Руди Христов Баков – заедно, в игрална зала с адрес: гр. Стара
Загора, ул. „Генерал Гурко” № 68.
128. „ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН” АД със седалище и адрес на управление:
гр. София, район „Триадица”, ул. „Алабин” № 34, ет. 2, ЕИК: 121425308, представлявано от
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Антон Георгиев Михов и Руди Христов Баков – заедно, в игрална зала с адрес: гр. Плевен, ул.
„Цар Борис ІІІ” № 2.
129. „ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН” АД със седалище и адрес на управление:
гр. София, район „Триадица”, ул. „Алабин” № 34, ет. 2, ЕИК: 121425308, представлявано от
Антон Георгиев Михов и Руди Христов Баков – заедно, в игрална зала с адрес: гр. Плевен, ул.
„Данаил Попов“ № 12.
130. „ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН” АД със седалище и адрес на управление:
гр. София, район „Триадица”, ул. „Алабин” № 34, ет. 2, ЕИК: 121425308, представлявано от
Антон Георгиев Михов и Руди Христов Баков – заедно, в игрална зала с адрес: гр. София, ул.
„Царибродска“ № 73.
131. „ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН” АД със седалище и адрес на управление:
гр. София, район „Триадица”, ул. „Алабин” № 34, ет. 2, ЕИК: 121425308, представлявано от
Антон Георгиев Михов и Руди Христов Баков – заедно, в игрална зала с адрес: гр. Русе, ул.
„Петко Д. Петков“ № 7.
132. „ЕЛДОРАДО - БАЦ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София,
район „Илинден”, ж.к. „Захарна фабрика”, ул. „Кукуш” № 7, ЕИК: 201783971, представлявано
от Силвия Цветанова Дончева - управител, в игрална зала с адрес: гр. Петрич, област
Благоевград, ул. „Цар Борис ІІІ” № 43, хотелски комплекс „БАЦ”.
133. „ВЕЛ ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ“ ООД със седалище и адрес на управление: гр.
София, район „Триадица“, ул. „Алабин“ № 34, ЕИК: 200350974, представлявано от Васил
Иванов Тошев - управител, в игрална зала с адрес: гр. Велинград, област Пазарджик, ул.
„Александър Стамболийски“, бл. № 2, имот. план № 6459, кв. 110.
134. „ФОРТУНА” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул.
„Георги Кирков” № 22, ЕИК: 102603795, представлявано от Антон Георгиев Михов –
управител, в игрална зала с адрес: гр. Бургас, ул. „Георги Кирков” № 22, включващи:
135. „БАРГЕЙМ” АД със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Триадица”, ул. „Алабин” № 34, ет. 2, ЕИК: 131196110, представлявано от Атанас Гочев
Атанасов и Ангел Андонов Ирибозов, заедно, в игрална зала с адрес: гр. Казанлък, бул. „23ти Пехотен Шипченски полк” № 30, УПИ І, кв. 269.
136. „БАРГЕЙМ” АД със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Триадица”, ул. „Алабин” № 34, ет. 2, ЕИК: 131196110, представлявано от Атанас Гочев
Атанасов и Ангел Андонов Ирибозов, заедно, в игрална зала с адрес: гр. София, район
Витоша, ул. „Александър Пушкин“ № 5;
137. „ПАЛМС ЛЮЛИН” ООД, гр. София, със седалище и адрес на управление:
гр. София, район „Триадица”, ул. „Алабин” № 34, ЕИК: 200381877, представлявано заедно от
Боян Николов Боянов и Александър Владимиров Димитров - управители, в игрална зала с
адрес: гр. София, ж.к. „Люлин”, ул. „340” № 12.
138. „ИРАДА - БЪЛГАРИЯ” ООД със седалище и адрес на управление: гр.
София, район „Триадица”, ул. „Алабин” № 34, ЕИК: 131002203, представлявано от Боян
Николов Боянов – управител и Станислав Венков Николаев- управител, заедно и поотделно, в
игрална зала с адрес: гр. Варна, бул. „Владислав Варненчик“№ 186.
139. „ТРЕЖЪР ЛЕНД ЕНТЪРТЕЙМЪНТ ” ЕООД със седалище и адрес на
управление: гр. София, район „Средец“, ж.к. „Яворов“, бл. 22, вх.“В“, ет. 2, ап. 4, ЕИК:
200390082, представлявано от Паскал Стаматов Дойчев - управител, в игрална зала с адрес:
гр. Банско, област Благоевград, ул. „Глазне” № 5.
140. „КЕНОМАТ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул.
“Цар Асен” № 2, ЕИК 040454498, представлявано заедно и поотделно от Галина Илиева
Коджабашева и Петър Цонев Петров - управители, в игрална зала с адрес: гр. Горна
Оряховица, област Велико Търново, ул. „Свети Княз Борис І”, № 4.
141. „КЕНОМАТ” ООД със седалище и адрес на управление гр. Бургас, ул.
„Цар Асен” № 2, ЕИК: 040454498, представлявано от Петър Цонев Петров– управител и
Галина Илиева Коджабашева– управител, заедно и поотделно, в игрална зала с адрес: гр.
Бургас, ул. „Цар Асен” № 2.
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142. 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/, в игрална зала с адрес: гр. Главиница,
област Силистра, ул. „Витоша” № 53.
143. 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/, в игрална зала с адрес: гр. Нови Пазар,
област Шумен, ул. „Марица“ № 55;
144. „ОЛИМП - 2002” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Враца,
ул. „Димитраки Хаджитошев” № 2, ЕИК: 101618940, представлявано от Илия Иванов
Тодоров – управител, в игрална зала с адрес: гр. Сандански, област Благоевград, ул. „Гео
Милев” № 4.
145. „ЛЪКИ ГЕЙМС” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Враца, ул.
„Димитраки Хаджитошев” № 2, ЕИК: 130555628, представлявано от Миглена Петкова
Дишова – управител, в игрална зала с адрес: гр. Враца, ул. „Никола Войводов” № 7.
146. „ЕНТЕРТЕЙМАНТ” АД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив,
район „Централен”, ул. „Капитан Райчо” № 2, ЕИК: 121882577, представлявано от
изпълнителните директори: Корай Йонашчъ, Хасан Йозгюр Фидан и Бора Ефендиоглу от
всеки двама от общо тримата изпълнителни директори само заедно, за игрално казино с
адрес: гр. Пловдив, район „Централен”, ул. „Капитан Райчо” № 2, хотел „Тримонциум
Принцес”.
147. „ФСО” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Надежда”, ж.к. „Надежда”, бл. 150, вх. „В”, ап. 117, ЕИК 831520850, представлявано от
Лиляна Борисова Червенякова - управител, в игрална зала с адрес: гр. Разград, бул.
„България” № 44.
148. ЕТ „ДИКРА – ТОШКА МАРИНОВА”, гр. Бургас,със седалище и адрес на
управление: гр. Бургас ж.к. „Славейков“, бл.71, вх. В, ет. 5, ап. 13, ЕИК: 102106170,
представляван от Тошка Ганчева Маринова /физическо лице – търговец/, в игрална зала с
адрес: гр. Бургас, ул. „Александровска“ № 113.
149. „МЕРИКАН-2000” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Русе, ул.
„Георги С. Раковски” № 9, ет. 4, ЕИК: 117111278, представлявано от Мария Стефкова
Иванова – управител, в игрална зала с адрес: гр. Борово, област Русе, ул. „Патриарх Евтимий”
№ 2.
150. „МЕРИКАН-2000” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Русе, ул.
„ Георги С. Раковски” № 9, ет. 4, ЕИК: 117111278 представлявано от Мария Стефкова
Иванова – управител, в игрална зала с адрес: гр. Бяла, област Русе, пл. „Екзарх Йосиф” № 1.
151. „МЕРИКАН-2000” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Русе, ул.
„ Георги С. Раковски” № 9, ет. 4, ЕИК: 117111278 представлявано от Мария Стефкова
Иванова – управител, в игрална зала с адрес: гр. Ветово, област Русе, ул. „Велико Търново“
№ 15;
152. „МЕРИКАН-2000” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Русе, ул.
„ Георги С. Раковски” № 9, ет. 4, ЕИК: 117111278 представлявано от Мария Стефкова
Иванова – управител, в игрална зала с адрес: гр. Русе, бул. „Цар Освободител“ № 63.
153. „МЕРИКАН-2000” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Русе, ул.
„ Георги С. Раковски” № 9, ет. 4, ЕИК: 117111278 представлявано от Мария Стефкова
Иванова – управител, в игрална зала с адрес: гр. Русе, ул. „Згориград“ № 70.
154. „МЕРИКАН-2000” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Русе, ул.
„ Георги С. Раковски” № 9, ет. 4, ЕИК: 117111278 представлявано от Мария Стефкова
Иванова – управител, в игрална зала с адрес: гр. Русе, ул. „Николаевска“ № 101.
155. „ПМС” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Велико Търново, ул.
„Васил Златарски” № 2, ЕИК: 104687589, представлявано от Петър Недялков Петров –
управител, в игрална зала с адрес: гр. Велико Търново, ул. „Христо Ботев” № 8.
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156. „ПМС” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Велико Търново, ул.
„Васил Златарски” № 2, ЕИК: 104687589, представлявано от Петър Недялков Петров –
управител, в игрална зала с адрес: гр. Велико Търново, бул. „България” № 29.
157. „КУИНС ТРЕЙД” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София,
район „Оборище”, бул. „Янко Сакъзов” № 76, ЕИК: 121407281, представлявано от Иван
Георгиев Главински - управител, в игрална зала с адрес: гр. Раковски, област Пловдив, кв.
„Ген. Николаево”, ул. „Симеон І”, УПИ ХІІ-1640,
158. „ВАЛМАР – ВАЛЕНТИН ВАНГЕЛОВ” ЕООД със седалище и адрес на
управление: гр. Раднево, област Стара Загора, бул. „Георги Димитров” № 33, вх. В, ет. 4, ап.
12, ЕИК: 123624369, представлявано от Валентин Георгиев Вангелов – управител, в игрална
зала с адрес: гр. Раднево, област Стара Загора, бул. „Димитър Благоев” № 7Б.
159. „ВАЛМАР – ВАЛЕНТИН ВАНГЕЛОВ” ЕООД със седалище и адрес на
управление: гр. Раднево, област Стара Загора, бул. „Георги Димитров” № 33, вх. В, ет. 4, ап.
12, ЕИК: 123624369, представлявано от Валентин Георгиев Вангелов – управител, в игрална
зала с адрес: гр. Кърджали, ж.к. „Възрожденци”, бл. 58.
160. ЕТ „КИРИЛ ДИНЕВ” със седалище и адрес на управление: гр. Дупница,
ул. „Булаир” № 3, ЕИК: 109039938, представляван от Кирил Борисов Динев /физическо лице
– търговец/, за игрална зала с адрес: гр. Дупница, ул. „Кирил и Методий“ № 12.
161. „ВИДОЛА” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н
„Надежда”, ж.к. „Надежда”, бл. 104, вх. Б, ет. 4, ап. 34, ЕИК: 175106125, представлявано от
Васил Видолов Видолов – управител, за игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Кн. Мария
Луиза” № 40.
162. „ТОКАМ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД със седалище и адрес на управление:
гр. София, район „Надежда”, жк. „Надежда”, бл. 410, вх. В, ап. 59, ЕИК: 130928479,
представлявано от Марийка Димитрова Сотирова – управител, за игрална зала с адрес: гр.
Варна, ул. „Русе” № 3.
163. „ФСО” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Надежда”, ж.к. „Надежда”, бл. 150, вх. „В”, ет. 1, ап. 117, ЕИК: 831520850, представлявано
от Лиляна Борисова Червенякова – управител, за игрална зала с адрес: гр. Русе, ул.
„Николаевска” № 80.
164. „ФСО” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Надежда”, ж.к. „Надежда”, бл. 150, вх. „В”, ет. 1, ап. 117, ЕИК: 831520850, представлявано
от Лиляна Борисова Червенякова – управител, за игрална зала с адрес: гр. Разград, ул.
„Марица” № 1.
165. „ФСО” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Надежда”, ж.к. „Надежда”, бл. 150, вх. „В”, ет. 1, ап. 117, ЕИК: 831520850, представлявано
от Лиляна Борисова Червенякова – управител, за игрална зала с адрес: гр. Русе, ул. „Проф.
Асен Златаров” № 17.
166. ЕТ „КОЛЬО НЕНОВ НИКОЛОВ” със седалище и адрес на управление:
гр. Кубрат, област Разград, ул. „Цар Освободител” № 10, ЕИК: 826000780, представляван от
Силвия Иванова Дакова – прокурист, за игрална зала с адрес: гр. Трявна, обл. Габрово, ул.
„Ангел Кънчев” № 37.
167. ЕТ „КОЛЬО НЕНОВ НИКОЛОВ” със седалище и адрес на управление:
гр. Кубрат, област Разград, ул. „Цар Освободител” № 10, ЕИК: 826000780, представляван от
Силвия Иванова Дакова – прокурист, за игрална зала с адрес: гр. Кубрат, област Разград, ул.
”Цар Освободител” № 10.
168. ЕТ „КОЛЬО НЕНОВ НИКОЛОВ” със седалище и адрес на управление:
гр. Кубрат, област Разград, ул. „Цар Освободител” № 10, ЕИК: 826000780, представляван от
Силвия Иванова Дакова – прокурист, за игрална зала с адрес: гр. Завет, област Разград, ул.
„Хан Крум” № 2.
169. „ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО” АД със седалище и адрес на управление:
гр. София, район „ Илинден”, ул. „Кукуш” № 7, ЕИК: 175192081, представлявано от Илия
Карамфилов Калибрадов и Ангел Андонов Ирибозов, заедно, за игрална зала с адрес: гр.
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Благоевград, ул. „Георги Измирлиев – Македончето”, етаж -1, обособена част от „Кафетеатър” на Драматичен театър „Никола Вапцаров гр. Благоевград”.
170. „ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО” АД със седалище и адрес на управление:
гр. София, район „ Илинден”, ул. „Кукуш” № 7, ЕИК: 175192081, представлявано от Илия
Карамфилов Калибрадов и Ангел Андонов Ирибозов, заедно, за игрална зала с адрес: гр.
София, район „Връбница”, ул. „275” № 24.
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 - Поправка на очевидна фактическа грешка:
1. За игри с игрални автомати:
1.1.“ШАНС 07“ЕООД, гр. Поморие /изх. № П-2847.1/20.01.2014 г./,/вх. № И2847.1/11.12.2014 г./
На 11.12.2013 г. с писмо вх. № И-2847.1, Държавната комисия по хазарта (ДКХ)
е уведомена за допусната очевидна фактическа грешка в Удостоверение за издаден лиценз №
И-2847/22.11.2013 г.
На 12.11.2013 г. с вх. № И-2847, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1, т. 3, т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ШАНС 07” ЕООД,
гр. Поморие, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата и утвърждаване на Задължителни
игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална
зала с адрес: гр. Поморие, област Бургас, ул. „Ген. Скобелев” № 8.
При изготвяне на предложение № И-2847/18.11.2013 г. в списъка на джакпот
системите, които ще бъдат експлоатирани в игралната зала е допусната грешка в изписването
на типа и версията на джакпот система на позиция № 3 в таблицата с джакпот системите,
които ще бъдат експлоатирани в игралната зала е грешно записан тип и версия - BGJP 60-40,
Fusion.
Вярното изписване на типа и версията на джакпот системата е BGJP 60-04,
Fusion.
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-2847/19.11.2013 г.
Погрешно изписания тип и версия BGJP 60-40, Fusion на джакпот система на позиция №
3, в списъка на джакпот системите се поправя, като вярното изписване е BGJP 60-04,
Fusion.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.2.ЕТ „СИЛВИ СЕРБЕЗОВ – МЕРКУРИЙ 6000“, гр. Русе /изх. № П-2378.1/20.01.2014
г./,/вх. № И-2378.1/14.12.2014 г./
На 14.12.2013 г. с писмо с вх. № И-2378.1, Държавната комисия по хазарта е
уведомена за допусната очевидна фактическа грешка в Удостоверение за издаден лиценз №
И-2378/24.10.2013 г.
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На 13.09.2013 г. с вх. № И-2378, 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 „СИЛВИ
СЕРБЕЗОВ - МЕРКУРИЙ 6000”, гр. Русе, за увеличение с 10 /десет/ броя игрални автомата и
утвърждаване на Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри
с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Русе, бул. „Липник” № 113.
При изготвяне на предложение № И-2378/08.10.2013 г. в списъка на игралните
автомати, които ще бъдат експлоатирани в игралната зала е допусната грешка в изписването
на типа и версията на игралните 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-2378 от 18.10.2013
г. Погрешно изписаният номер на игрален автомат на позиция Super-V+Gaminator 64
№ 30 се поправя, като вярното изписване е № 342106.
Гласували – 5
За - 5
Против - няма.
По Раздел дванадесети - Разни:
1.
Докладна записка изх. № И-1340/20.01.2014 г.
На 29.05.2012 г. с вх. № И-1340, в съответствие с с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 1 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ИМПЕРИАЛ БГ” ООД, гр.
Несебър, за даване на разрешение за организиране на хазартни игри в игрално казино за срок
от 5 /пет/ години в игрално казино с адрес: гр. Несебър, к.к. „Слънчев бряг” - хотел
„Хризантема”.
На проведеното на 21.01.2014 г. заседание Държавната комисия по хазарта
пристъпи към разглеждане на писмено искане и установи, че има неизяснени
обстоятелствата.
С оглед гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1 от Закона за хазарта
Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Отлага произнасянето до изясняване на обстоятелствата по писменото искане на
„ИМПЕРИАЛ БГ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Несебър, к.к. „Слънчев
бряг”, хотел „Хризантема”, ЕИК: 102040674, представлявано заедно и поотделно от
управителите Пейко Димитров Янков и Йордан Димитров Йорданов, за организиране на
хазартни игри в игрално казино с адрес: гр. Несебър, к.к. „Слънчев бряг” - хотел
„Хризантема”.
Гласували – 5
За - 5
Против - няма.
На основание чл. 23, ал. 3 от Закона за хазарта на заседанието присъства г-н Д. Т.
– упълномощен представител на „ИМПЕРИАЛ БГ” ООД.
2.
Разгледа докладна записка изх. № И-2830/15.01.2014 г. и предприема съответните
действия в съответствие със Закона за хазарта и Административнопроцесуалния
кодекс.
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3.
Отлага разглеждането на докладна записка във връзка с § 7 от Преходните и
заключителни разпоредби на Закона за хазарта.
Председател:
/Огнемир Митев/
Секретар-протоколчик:
/Теодора Генчева/

