РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВОНАФИНАНСИТЕ
ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА

ПРОТОКОЛ
№ 23
София, 28.10.2013 г.
Днес, 28 октомври 2013 г. се проведе заседание на Държавната комисия по хазарта
(ДКХ) с участието на г-н Огнемир Митев – председател, г-н Васил Панов, г-н Тодор Керанов,
г-жа Даниела Щрегарска и г-н Явор Колев – членове.
На заседанието присъства г-н Григор Господинов – директор на дирекция
„ЛИКОИСА” в ДКХ.
Заседанието се проведе при наличието на предвидения в закона кворум при следния
ДНЕВЕН РЕД:
Раздел първи - Определяне на интернет страници, чрез които се организират хазартни
игри от лица, които не са получили лиценз по Закона за хазарта /изх. № П-1412/25.10.13
г./
Раздел втори - Утвърждаване на типове и модификации на игрален софтуер на
комуникационно оборудване за хазартни игри от разстояние:
1.1. „И-КАРД“ООД, гр. София и EUROFOOTBALL LIMITED, Малта /изх. № П2738/25.10.2013 г./,/вх. № № И-2738/25.10.13г.; И-2741/25.10.13г./
Раздел трети - Разглеждане на писмени искания за промени в обстоятелствата и други
промени в Удостоверение за издаден лиценз:
1. За тото игри:
1.1.ДП“БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР“, гр. София /изх. № П-2623/24.10.2013
г./,/вх. № И-2623/08.10.13г./
1.2.ДП“БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР“, гр. София /изх. № П-2642/24.10.2013
г./,/вх. № И-2642/14.10.13г./
2. За залагания върху резултати от спортни състезания:
2.1.ДП“БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР“, гр. София /изх. № П-2622/24.10.2013
г./,/вх. № И-2622/08.10.13г./
2.2.ДП“БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР“, гр. София /изх. № П-2641/24.10.2013
г./,/вх. № И-2641/14.10.13г./
3. За тото игри, залагания върху резултати от спортни състезания, моментни лотарийни
игри и традиционна лотария:
3.1.ДП“БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР“, гр. София /изх. № П-2643/24.10.2013
г./,/вх. № И-2643/14.10.13г./
Раздел четвърти - Разглеждане на писмени искания за промени в обстоятелствата,
вписани в Удостоверение за издаден лиценз:
1. За игри с игрални автомати:
1.1.„ТИ – ВИ – 67“ООД, гр. Ботевград /изх. № П-2525/24.10.2013 г./,/вх. № И-2525/24.09.13г./
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1.2.„Е.Г. – ДИМИТРОВГРАД“ООД, гр. София /изх. № П-2625/24.10.2013 г./,/вх. № И2625/09.10.13г./
Раздел пети - Разглеждане на писмено искане за промени в обстоятелства, вписани в
Търговския регистър:
1. За игри с игрални автомати:
1.1.„ТИ – ВИ – 67“ООД, гр. Ботевград /изх. № П-2524/24.10.2013 г./,/вх. № И-2524/24.09.13г./
1.2.„РОЯЛ ГЕЙМИНГ“ЕООД, гр. Ловеч /изх. № П-2674/25.10.2013 г./,/вх. № И2674/17.10.13г./
Раздел шести - Разглеждане на писмени искания за издаване на лиценз за нов обект:
1. За игри с игрални автомати:
1.1.„ЛАВИНА“ООД, гр. Стара Загора /изх. № П-2301/24.10.2013 г./,/вх. № И-2301/05.09.13г./
1.2.„ПИРИН ТУРС 2002“ ЕООД, гр. София /изх. № П-2620/25.10.2013 г./,/вх. № И2620/07.10.13г./
1.3.СД „ЕЛДОРАДО – НПР-ИМПОРТ-ЕКСПОРТ-СИЕ“, гр. Панагюрище /изх. № П2644/25.10.2013 г./,/вх. № И-2644/14.10.13г./
Раздел седми - Разглеждане на писмено искане по чл. 36, ал. 3 от Закона за хазарта:
1. За игри с игрални автомати:
1.1.ЕТ„РОСЕН ПЕРИНАРОВ“, гр. Сандански /изх. № П-2621/24.10.2013 г./,/вх. № И2621/08.10.13г./
Раздел осми - Разглеждане на подадени документи от организатори на хазартни игри в
изпълнение на § 7, ал. 2 и ал. 3 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за
хазарта:
1. Докладна записка изх. № 1408/25.10.2013 г. във връзка с подадени заявления с
приложени документи:
1. С вх. № 1976/30.07.2013 г. от „БОРА 3001” ООД, гр. София.
2. С вх. № 2438/05.09.2013 г. от ЕТ „ЮЛИАН ПАСКОВ”, с. Рилци..
3. С вх. № 2450/05.09.2013 г. от „ЕВРО-ГЕЙМС” ООД, гр. Благоевград..
4. С вх. № 2451/05.09.2013 г. от „САН МАРКО ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ” ЕООД.
5. С вх. № 2456/09.09.2013 г. от ЕТ „ГЕОРГИ ДЕМИРЕВ - КОНТИ”, гр. Русе.
6. С вх. № 2459/09.09.2013 г. от „ЕВРОБЕТ” ООД, гр. София.
7. С вх. № 2481/11.09.2013 г. от ЕТ „МИХНЕВИ - РУМЕН МИХНЕВ”, гр. Сливен.
8. С вх. № 2496/12.09.2013 г. от „ЗАМИТА ГЕЙМ КОМЕРС” ООД, с. Банево.
9. С вх. № 2516/13.09.2013 г. от „ТОТАЛ ПАРТНЪРС” ЕООД, гр. Враца.
10. С вх. № 2542/13.09.2013 г. от „ОЛИМП 09” ООД, гр. Пловдив.
11. С вх. № 2557/16.09.2013 г. от „ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ” ООД.
12. С вх. № 2575/17.09.2013 г. от „ВИЛОКС ГРУП” ЕООД, гр. София.
13. С вх. № 2576/17.09.2013 г. от „ВИЛОКС ГРУП” ЕООД, гр. София.
14. С вх. № 2577/17.09.2013 г. от „ВИЛОКС ГРУП” ЕООД, гр. София.
15. С вх. № 2603/19.09.2013 г. от „КОРА” ЕООД, гр. Хасково.
16. С вх. № 2604/19.09.2013 г. от „КОРА” ЕООД, гр. Хасково.
17. С вх. № 2654/23.09.2013 г. от „КОРА” ЕООД, гр. Хасково.
18. С вх. № 2657/23.09.2013 г. от ЕТ „ДИКРА – ТОШКА МАРИНОВА”, гр. Бургас.
19. С вх. № 2673/23.09.2013 г. от „ВИЛОКС ГРУП” ЕООД, гр. София.
20. С вх. № 2677/23.09.2013 г. от „ФЛАМИНГО 78” ЕООД, гр. София.
21. С вх. № 2681/24.09.2013 г. от „ГЛОБЪЛ ЛИНК” ООД, гр. Свиленград.
22. С вх. № 2687/24.09.2013 г. от „ТИЙ ДЖИ” ЕООД, гр. Пловдив.
23. С вх. № 2706/25.09.2013 г. от „НАВИ” ООД, гр. София.
24. С вх. № 2720/25.09.2013 г. от „ПИТ 2000” ООД, гр. София.
25. С вх. № 2759/26.09.2013 г. от „ВИЛОКС ГРУП” ЕООД, гр. София.
26. С вх. № 2760/26.09.2013 г. от „ЛАВИНА” ООД, гр. Стара Загора.
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27. С вх. № 2762/26.09.2013 г. от „БАЛ-МАТИК” ООД, гр. Плевен.
28. С вх. № 2763/26.09.2013 г. от ЕТ „СТАРТ - Н - АЛЕКСАНДЪР АТАНАСОВ.
29. С вх. № 2796/27.09.2013 г. от „ИВ - ГЕТ” ЕООД.
2. Докладна записка изх. № 1409/25.10.2013 г. във връзка с подадени заявления с
приложени документи:
1. С вх. № 2222 от „ФИЛАДЕЛФИЯ” ООД, гр. Плевен.
2. С вх. № 2320 от „КЕНОМАТ” ООД, гр. Бургас.
3. С вх. № 2348 от „МОТ 70” ЕООД, гр. Бургас.
4. С вх. № 2371 /общи документи за дружеството/ и № 2372 от „ДЕЛТА ТУРС 2002” ЕООД,
гр. София.
5. С вх. № 2407 от „ОКЕАН ГЕЙМС” ООД, гр. Аксаково.
6. С вх. № 2437 от ЕТ „РОСЕН ПЕРИНАРОВ”, гр. Сандански.
7. С вх. № 2452 от ЕТ „ГИНТЕКС - ГЕНКО БАЗИТОВ”, гр. Карлово.
8. С вх. № 2461 от „ЕВРОБЕТ” ООД, гр. София.
9. С вх. № 2473 от „БТД” ООД, гр. Несебър.
10. С вх. № 2578 от „ВИЛОКС ГРУП” ЕООД, гр. София.
11. С вх. № 2579 от „ВИЛОКС ГРУП” ЕООД, гр. София.
12. С вх. № 2580 от „ВИЛОКС ГРУП” ЕООД, гр. София.
13. С вх. № 2623 от “КАЗИНО ЕСКЕЙП гр.ИСПЕРИХ” ЕООД, гр. Исперих.
14. С вх. № 2624 от “КАЗИНО ЕСКЕЙП гр.ИСПЕРИХ” ЕООД, гр. Исперих.
15. С вх. № 2683 от “НАБА ЙИСТГРУП” ООД, гр. Варна.
16. С вх. № 2690 от „ПРИНЦ - 1” ЕООД, гр. Търговище.
17. С вх. № 2707 от „ПМС” ООД, гр. Велико Търново.
18. С вх. № 2718 от “НАБА ЙИСТГРУП” ООД, гр. Варна.
3. Докладна записка изх. № 1410/25.10.2013 г. във връзка с подадени заявления с
приложени документи:
1. С вх. № 2821 от „ПРОФОНДО 2000” ЕООД.
2. С вх. № 2856 от „СИЕЛ ГЕЙМ” ЕООД, гр. Монтана.
3. С вх. № 2858 от „АЛТОНИ” ЕООД, гр. София.
4. С вх. № 2864 от „ВИДОЛА” ЕООД, гр. София.
5. С вх. № 2879 от ЕТ „ОРЛИН ИВАНОВ - КОМЕРС”, гр. Русе.
6. С вх. № 2885 от „ПРОКСИМА - 3” ООД, гр. Русе.
4. Докладна записка изх. № 1411/25.10.2013 г. във връзка с подадени заявления с
приложени документи:
1. С вх. № 2737/26.09.2013 г. от „ХОТЕЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛ” АД.
2. С вх. № 2449/05.09.2013 г. от „СКАРАБЕЙ 4“ ООД гр. Бургас.
3 С вх. № 2524/13.09.2013 г от „НАЦИОНАЛ ГРУП“ ООД гр. София.
4. С вх. № 2541/13.09.2013 г. от „ВАЛ“ ООД гр. Перник.
5. Докладна записка изх. № 1413/25.10.2013 г. във връзка с подадени заявления с
приложени документи:
1. С вх. № 2423 от „АКТИВ-БГ” ООД, гр. София.
2. С вх. № 2458 от „ЕВРОБЕТ” ООД, гр. София.
3. С вх. № 2460 от „ЕВРОБЕТ” ООД, гр. София.
4. С вх. № 2469 от „ОКЕАН ГЕЙМС” ООД, гр. Аксаково.
5. С вх. № 2509 от „БУЛ ТОП” ООД, гр. Несебър.
6. С вх. № 2554 от „НЮ ГЕЙМС” ООД, гр. София.
7. С вх. № 2556 от „НЮ ГЕЙМС” ООД, гр. София.
8. С вх. № 2523 от „НАЦИОНАЛ ГРУП” ООД, гр. София.
9. С вх. № 2522 от „ИМПЕРИАЛ БГ” ООД, гр. Несебър.
10. С вх. № 2508 от „БУЛ ТОП” ООД, гр. Несебър.
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11. С вх. № 2507 от „БУЛ ТОП” ООД, гр. Несебър.
12. С вх. № 2494 от „МИЛЕНИУМ-МВ” ЕООД, гр. Димитровград.
13. С вх. № 2555 от „НЮ ГЕЙМС” ООД, гр. София.
14. С вх. № 2574 от ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София.
15. С вх. № 2746 от „КАЗИНО ЕЛИТ” АД, гр. София.
16. С вх. № 2697 от „РАДКА МОСКОВА” ООД, гр. Самоков.
17. С вх. № 2693 от „ВАЛ - СТАР” ЕООД, гр. Трявна.
18. С вх. № 2703 от ЕТ „ДАНИЦА - ДИМИТЪР СТОЕВ”, гр. Горна Оряховица.
19. С вх. № 2704 от „АНДИВА” ООД, гр. Горна Оряховица.
20. С вх. № 2686 от „НАБА - ЕЛЕКТРОНИК” ООД, гр. Варна.
21. С вх. № 2530 от „АНЕЛ 98” ЕООД, гр. София.
22. С вх. № 2453 от „БРИЗ-Л” ЕООД, гр. София.
23. С вх. № 2454 от „БРИЗ-Л” ЕООД, гр. София.
24. С вх. № 2435 от „КИРИШ” ООД, гр. Свиленград.
25. С вх. № 2588 от „ЕНТЕРТЕЙМАНТ” АД, гр. Пловдив.
26. С вх. № 2678 от „ФЛАМИНГО 78” ЕООД, гр. София.
27. С вх. № 2661 от „РАДКА МОСКОВА” ООД, гр. Самоков.
28. С вх. № 2662 от „РАДКА МОСКОВА” ООД, гр. Самоков.
29. С вх. № 2663 от „РАДКА МОСКОВА” ООД, гр. Самоков.
30. С вх. № 2622 от „И-КАРД” ООД, гр. София.
31. С вх. № 2715 от “ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД, гр. Варна.
32. С вх. № 2716 от “ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД, гр. Варна.
33. С вх. № 2717 от “ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД, гр. Варна.
34. С вх. № 2743 от “ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД, гр. Варна.
35. С вх. № 2744 от “ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД, гр. Варна.
36. С вх. № 2745 от “ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД, гр. Варна.
37. С вх. № 2747 от “ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД, гр. Варна.
38. С вх. № 2665 от ЕТ „КОЛЬО НЕНОВ НИКОЛОВ”, гр. Кубрат.
39. С вх. № 2448 от „ЛОТОС 93” ООД, гр. Стамболийски.
40. С вх. № 2626 от „СТЕДОНИ” ЕООД, гр. Варна.
41. С вх. № 2656 от „ЕКЗА ГРУП” ООД, гр. Варна.
42. С вх. № 2601 от „ГОЛДЪН ГЕЙМИНГ ГРУП” ООД, гр. Димитровград.
43. С вх. № 2602 от „НЮ ВИЖЪН” ООД, гр. Димитровград.
44. С вх. № 2878 от „ДЖОКЕР КЛУБ” ЕООД, гр. Русе.
45. С вх. № 2877 от ЕТ „ОРЛИН ИВАНОВ - КОМЕРС”, гр. Русе.
46. С вх. № 2876 от ЕТ „ОРЛИН ИВАНОВ - КОМЕРС”, гр. Русе.
47. С вх. № 2830 от „БЛИЦ-СЕРВИЗ” ЕООД, гр. София.
48. С вх. № 2831 от „БЛИЦ-СЕРВИЗ” ЕООД, гр. София.
49. С вх. № 2808 от „ГРАНД МАКАО” ЕООД, гр. София.
50. С вх. № 2806 от „АНГЛО-БОЛКАН” ООД, гр. София.
51. С вх. № 2784 от „КАЗИНО ГЕЙМС 1” ООД, гр. Перник.
52. С вх. № 2783 от „КАЗИНО ГЕЙМС 1” ООД, гр. Перник.
53. С вх. № 2781 от „ОУШЪН ГЕЙМС” ООД, гр. София.
54. С вх. № 2780 от „ОУШЪН ГЕЙМС” ООД, гр. София.
55. С вх. № 2779 от „ОУШЪН ГЕЙМС” ООД, гр. София.
56. С вх. № 2778 от „ОУШЪН ГЕЙМС” ООД, гр. София.
Раздел девети - Разглеждане на писмени искания за извършване на промени в
Удостоверение за издаден лиценз:
1. За игри в игрално казино:
1.1.„АКТИВ-БГ“АД, гр. София /изх. № П-2405/25.10.2013 г./,/вх. № И-2405/16.09.13г./
2. За игри с игрални автомати:
2.1. „КАЛИМАН“ЕООД, гр. София /изх. № П-2662/24.10.2013 г./,/вх. № И-2662/16.10.13г./
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2.2. „КАЛИМАН“ЕООД, гр. София /изх. № П-2663/24.10.2013 г./,/вх. № И-2663/16.10.13г./
2.3. „КАЛИМАН“ЕООД, гр. София /изх. № П-2664/25.10.2013 г./,/вх. № И-2664/16.10.13г./
2.4. „ГРАНД МАКАО СОФИЯ“ЕООД, гр. София /изх. № П-2635/24.10.2013 г./,/вх. № И2635/10.10.13г./
2.5. „НУШИ 67“ЕООД, гр. Ботевград /изх. № П-2521/24.10.2013 г./,/вх. № И-2521/24.09.13г./
2.6. „ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН“АД, гр. София /изх. № П-2502/24.10.2013 г./,/вх. № И2502/23.09.13г./
2.7. „ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН“АД, гр. София /изх. № П-2618/24.10.2013 г./,/вх. № И2618/07.10.13г./
2.8. „ВЕЛ ЕНТЪРТЕЙМЪНТ“ООД, гр. София /изх. № П-2658/24.10.2013 г./,/вх. № И2658/16.10.13г./
2.9. „ДЖЕНГО“ЕООД, гр. Добрич /изх. № П-2634/24.10.2013 г./,/вх. № И-2634/10.10.13г./
2.10. „ХЕМУС ТУРС“ЕООД, гр. София /изх. № П-2631/24.10.2013 г./,/вх. № И2631/09.10.13г./
2.11. „ХЕМУС ТУРС“ЕООД, гр. София /изх. № П-2633/24.10.2013 г./,/вх. № И2633/09.10.13г./
2.12. „ХЕМУС ТУРС“ЕООД, гр. София /изх. № П-2632/24.10.2013 г./,/вх. № И2632/09.10.13г./
2.13. „ХЕМУС ТУРС“ЕООД, гр. София /изх. № П-2665/25.10.2013 г./,/вх. № И2665/16.10.13г./
2.14. „КУИНС ТРЕЙД“ООД, гр. София /изх. № П-2602/24.10.2013 г./,/вх. № И2602/03.10.13г./
2.15. „МОТ 70“ЕООД, гр. Бургас /изх. № П-2645/24.10.2013 г./,/вх. № И-2645/15.10.13г./
2.16. „БРИЗ-М“ЕООД, гр. София /изх. № П-2652/24.10.2013 г./,/вх. № И-2652/15.10.13г./
2.17. ЕТ „ДЕНИ – ДЕНКА ВЕЛЕВА – СТЕЛА ВЕЛЕВА“, гр. Стара Загора /изх. № П2624/24.10.2013 г./,/вх. № И-2624/09.10.13г./
2.18. „КАРИНА“ООД, гр. София /изх. № П-2659/24.10.2013 г./,/вх. № И-2659/16.10.13г./
2.19. „КИБЕЛА ГЕЙМС“ЕООД, гр. Ямбол /изх. № П-2554/24.10.2013 г./,/вх. № И2554/27.09.13г./
2.20. „САМОКОВ – СПОРТ“ ЕООД, к.к. Боровец /изх. № П-2556/24.10.2013 г./,/вх. № И2556/27.09.13г./
2.21. „ЕТИРА“ООД, гр. Пловдив /изх. № П-2569/24.10.2013 г./,/вх. № И-2569/30.09.13г./
2.22. „СКАРАБЕЙ 4“ООД, гр. Бургас /изх. № П-2297/25.10.2013 г./,/вх. № И-2297/05.09.13г./
2.23. ЕТ „СИ-ЕЛ-ЕЛИТ – ЖЕЧО МАРИНОВ“, гр. Бургас /изх. № П-2616/25.10.2013 г./,/вх.
№ И-2616/04.10.13г./
2.24. „СИТ -33“ООД, гр. София /изх. № П-2527/25.10.2013 г./,/вх. № И-2527/24.09.13г./
2.25. „СИТ -99“ООД, гр. София /изх. № П-2651/25.10.2013 г./,/вх. № И-2651/15.10.13г./
2.26. „ШАНС ГРУП ДУЛОВО“ЕООД, гр. Исперих /изх. № П-2636/25.10.2013 г./,/вх. № И2636/10.10.13г./
2.27. „ГРАНД КАЗИНО – 1“ООД, гр. София /изх. № П-2628/25.10.2013 г./,/вх. № И2628/09.10.13г./
2.28. „ГРАНД КАЗИНО – 1“ООД, гр. София /изх. № П-2627/25.10.2013 г./,/вх. № И2627/09.10.13г./
2.29. „БЕЛФАСТ“ООД, гр. София /изх. № П-2648/25.10.2013 г./,/вх. № И-2648/15.10.13г./
2.30. „УИН БЕТ -2“ООД, гр. София /изх. № П-2646/25.10.2013 г./,/вх. № И-2646/15.10.13г./
2.31. „ПРОЕКТ 2007“ЕООД, гр. София /изх. № П-2600/25.10.2013 г./,/вх. № И2600/02.10.13г./
2.32. „НОВА АЛМ“ООД, гр. Варна /изх. № П-2594/25.10.2013 г./,/вх. № И-2594/02.10.13г./
2.33. „ОУШЪН ГЕЙМС“ООД, гр. София /изх. № П-2568/25.10.2013 г./,/вх. № И2568/30.09.13г./
2.34. „КАЗИНО САЛОН“ЕООД, гр. София /изх. № П-2617/25.10.2013 г./,/вх. № И2617/07.10.13г./
2.35. „БЛЕК ЛЕЙБЪЛ КАЗИНО“ООД, гр. София /изх. № П-2701/25.10.2013 г./,/вх. № И2701/21.10.13г./
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2.36. ЕТ „АДИ – НЕДЕЛЯ КРЪСТЕВА“, гр. Разград /изх. № П-2661/25.10.2013 г./,/вх. № И2661/16.10.13г./
2.37. ЕТ“АДИКА – АДРИАНА ЧАКЪРОВА“, гр. Разград /изх. № П-2660/25.10.2013 г./,/вх.
№ И-2660/16.10.13г./
2.38. „ГЛОБЪЛ ЛИНК“ООД, гр. Свиленград /изх. № П-2376/25.10.2013 г./,/вх. № И2376/13.09.13г./
3. За тото и лото игри:
3.1.„ЕВРОБЕТ“ООД, гр. София /изх. № П-2613/25.10.2013 г./,/вх. № И-2613/04.10.13г./
4. За залагания върху резултати от спортни състезания:
4.1.„ЕВРОБЕТ“ООД, гр. София /изх. № П-2615/25.10.2013 г./,/вх. № И-2615/04.10.13г./
5. За залагания върху случайни събития:
5.1.„ЕВРОБЕТ“ООД, гр. София /изх. № П-2614/25.10.2013 г./,/вх. № И-2614/04.10.13г./
6. За залагания върху резултати от спортни състезания от разстояние чрез Интернет:
6.1.EUROFOOTBALL LIMITED, Малта /изх. № П-2732/25.10.2013 г./,/вх. № И2732/24.10.13г./
Раздел десети - Разглеждане на писмени искания за утвърждаване на представени от
организаторите на хазартни игри правила по чл. 22, ал. 1, т. 4 - 7 и удостоверителни
знаци по чл. 22, ал. 1, т. 9 от Закона за хазарта:
1. За игри с игрални автомати:
1.1. „БЕЛФАСТ“ООД, гр. София /изх. № П-2596/24.10.2013 г./,/вх. № И-2596/02.10.13г./
1.2. „БРИЗ-М“ЕООД, гр. София /изх. № П-2653/24.10.2013 г./,/вх. № И-2653/15.10.13г./
1.3. „БРИЗ-М“ЕООД, гр. София /изх. № П-2654/24.10.2013 г./,/вх. № И-2654/15.10.13г./
1.4. „БРИЗ-М“ЕООД, гр. София /изх. № П-2655/24.10.2013 г./,/вх. № И-2655/15.10.13г./
1.5. „ГРАНД КАЗИНО – 1“ООД, гр. София /изх. № П-2540/24.10.2013 г./,/вх. № И2540/26.09.13г./
1.6. „ГРАНД КАЗИНО – 1“ООД, гр. София /изх. № П-2539/24.10.2013 г./,/вх. № И2539/26.09.13г./
1.7. „ГРАНД КАЗИНО – 1“ООД, гр. София /изх. № П-2675/25.10.2013 г./,/вх. № И2675/17.10.13г./
1.8. „ПОЛО 11“ЕООД, гр. София /изх. № П-2647/25.10.2013 г./,/вх. № И-2647/15.10.13г./
2. За моментна лотарийна игра:
2.1.„НЮ ГЕЙМС“ООД, гр. София /изх. № П-2657/25.10.2013 г./,/вх. № И-2657/16.10.13г./
2.2.„НЮ ГЕЙМС“ООД, гр. София /изх. № П-2638/25.10.2013 г./,/вх. № И-2638/11.10.13г./
Раздел единадесети - Поправка на очевидна фактическа грешка:
1. За игри с игрални автомати:
1.1.„ХЕМУС ТУРС“ЕООД, гр. София /изх. № П-2224.1/24.10.2013 г./,/вх. № И2224.1/18.10.13г./
1.2.„ПОЛО 11“ЕООД, гр. София /изх. № П-1941.1/25.10.2013 г./,/вх. № И-1941.1/16.09.13г./
1.3.“НАЦИОНАЛ ГРУП“ООД, гр. София /изх. № П-2459.1/25.10.2013 г./,/вх. № И2459.1/15.10.13г./
1.4. „МЕГА ШАНС ГРУП – гр. Исперих“ЕООД, гр. Завет /изх. № П-2170.1/25.10.2013 г./,/вх.
№ И-2170.1/02.10.13г./
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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. № П1412/25.10.13 г./
С оглед компетентността си за определяне на интернет страници, чрез които се
организират хазартни игри от лица, които не са получи лиценз по Закона за хазарта (ЗХ), ДКХ
осъществява текущо проучване на интернет страници и техни поддомейни, чрез които се
организират хазартни игри от разстояние и са достъпни от територията на Република
България.
Извърши се проверка на следните интернет страници:
1. http://www.betsonic.com/
2. https://www.oddsring.com /
3. http://www.primecasino.com
4. http://www.betcave.com/
5. http://www.betcris.com/
Услугите, които се предоставят посредством посочените по-горе интернет страници са
осъществяване на залози онлайн. За всеки един регистрирал се участник, интернет страниците
следва да визуализират и приемат информация по регистрация, залог, печалби и услуги за
помощ и др. Информацията се обосновава на посочената в „Условия и Правила” на интернет
страниците информация, без да бъде проверявана пълната функционалност на хазартни игри.
Всички интернет страници имат издаден лиценз за организиране на хазартни игри от
чужди държави и същите са посочени в проект на „Списък на интернет страници, чрез които
се организират хазартни игри от лица, които не са получили лиценз по Закона за хазарта”
(Обн., ДВ, бр. 26 от 2012 г., доп., бр. 54 от 2012 г., бр. 82 от 2012 г. и бр. 94 от 2012 г.).
Гореописаните интернет страници, чрез които се организират хазартни игри от
разстояние чрез интернет съгласно техните „Условия и Правила”, са достъпни и/или активни
от територията на Република България и са на лица, които не са получили лиценз по ЗХ.
Законът за хазарта определя условията за организирането на хазартни игри на
територията на Република България. Съгласно разпоредбата на чл. 2, ал. 1 от ЗХ, хазарт е
всяка игра на случайността, в която има залог и може да се получи печалба или да се загуби
залогът. Законодателят изрично е регламентирал, че на територията на Република България
хазарт може да се организира само с лиценз, издаден от ДКХ. Разрешението дава право за
организиране само на изрично посочените в него игри и не може да се прехвърля.
В развитието на интернет пространството се забелязват тенденции към организирано
използване на букмейкърски къщи, регистрирали свои интернет адреси за хазарт и
интерактивни игри. В организирането на он-лайн хазарта съществува възможността от
злоупотреба от страна на нелицензираните хазартни оператори. Повечето интернет
доставчици (ISP), които предлагат и интернет хазарт, физически се намират в офшорни зони.
В резултат на това операторите могат да променят, преместват или напълно да отстраняват
сайтовете си в рамките на няколко минути. Тази възможност позволява недобросъвестните
оператори да вземат номера на кредитни карти, както и пари, депозирани в сметките на
играчите, след което да закрият дейността си. Освен това компютърните хакери или самите
хазартни оператори може чрез намеса в софтуера да манипулират игрите в своя полза.
Участието в интернет хазартни игри, залагания върху резултати, online казино, покер и
др. не могат да бъдат защитени от българското законодателство при настъпили нередности
относно неизплащане на печалби, кражба на лични данни и други злоупотреби поради факта,
че интернет сайтовете, занимаващи се с хазарт, не са получили лиценз от Държавна комисия
по хазарт. Високата степен на обществена опасност е отчетена от българския законодател,
който е предвидил, че организирането на хазартни игри без съответното разрешение е
престъпление по смисъла на Наказателния кодекс.
Посочените интернет страници не отговарят на изискванията, съдържащи се в Закона
за хазарта и на подзаконовите актове по неговото прилагане.
На основание чл. 25, ал. 1 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 14 от Закона за хазарта
Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
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І. Допълва списъка на интернет страниците, чрез които се организират хазартни
игри от лица, които не са получили лиценз по Закона за хазарта.
IІ. Определя следните интернет страници, чрез които се организират хазартни
игри от лица, които не са получили лиценз по Закона за хазарта:
1.
http://www.betsonic.com/
2.
https://www.oddsring.com /
3.
http://www.primecasino.com
4.
http://www.betcave.com/
5.
http://www.betcris.com/
IIІ. На основание чл. 22, ал. 1, т. 14 от Закона за хазарта разпорежда да се
преустанови нарушението на чл. 3, ал. 1 от Закона за хазарта, а именно да се
преустанови организирането на хазартни игри без лиценз, издаден от Държавната
комисия по хазарта, чрез посочените 5 /пет/ интернет страници и чрез техните
поддомейни, които са достъпни и/или активни от територията на Република България.
ІV. Възлага на администрацията на ДКХ да публикува актуализирания списък по
чл. 22, ал. 1, т. 14 от Закона за хазарта на интернет страницата на комисията в
законоустановения срок, както и периодично да докладва за резултатите от текущото
проучване на интернет страници, чрез които се организират хазартни игри от лица,
които не са получили лиценз по Закона за хазарта, с оглед неговото поддържане и
обновяване.
V. На основание чл. 87 от Закона за хазарта решението подлежи на незабавно
изпълнение, независимо дали е обжалвано. Обжалването му не спира изпълнението.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
По раздел втори - Утвърждаване на типове и модификации на игрален софтуер на
комуникационно оборудване за хазартни игри от разстояние:
1.1. „И-КАРД“ООД, гр. София и EUROFOOTBALL LIMITED, Малта /изх. № П2738/25.10.2013 г./,/вх. № № И-2738/25.10.13г.; И-2741/25.10.13г./
На 25.10.2013 г. с вх. № И-2738 е подадено писмено заявление от „И-КАРД”
ООД и на 25.10.2013 г. с вх. № И-2741 е подадено писмено заявление от EUROFOOTBALL
LIMITED, Малта 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.
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 представения от „И-КАРД” ООД със седалище и адрес на
управление: гр. София, район Слатина, ул. „Борис Новоселски” № 14, ЕИК: 130259796,
представлявано от Димитър Денчев Ганев –управител и EUROFOOTBALL LIMITED,
Малта със седалище и адрес на управление: Малта, San Gwann, SGN1437, Flat 1, Suite 3,
64 Agiton Buildings, St. Anthony street, представлявано от Мартин Красимиров
Симеонов, игрален софтуер на комуникационно оборудване за хазартни игри от
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разстояние „BetSys”, Модул Bet 7, тип 01 , който може да се произвежда и внася, за да се
експлоатира в страната, както следва:
1. ИГРАЛЕН СОФТУЕР НА КОМУНИКАЦИОННО ОБОРУДВАНЕ ЗА
ХАЗАРТНИ ИГРИ ОТ РАЗСТОЯНИЕ:
№ по
BetSys
ред Наименование
1.

Тип, версия

Модул Bet 7, тип 01

Протокол от изпитване №

КС-001 от 24.10.2013 г.
„И-КАРД” ООД
И-1437 / 03.07.2012 г. за производство и
разпространение на игрално оборудване
„И-КАРД” ООД
И-1437 / 03.07.2012 г. за производство и
разпространение на игрално оборудване

Производител / номер на
удостоверение

Заявители / номера на
удостоверения

EUROFOOTBALL LIMITED, Малта
№ И-1692/ 24.09.2013 г. за организиране на хазартни
игри със залагания върху спортни състезания и
надбягвания с коне и кучета от разстояние чрез
интернет

Производствен (сериен)
номер

2013

Година на производство

2013 г.
Залози върху резултати от спортни събития,
посредством уеб портал:
1. BetSys, модул Bet 7, тип 01

Вид на играта от разстояние

Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
По раздел трети - Разглеждане на писмени искания за промени в обстоятелствата и
други промени в Удостоверение за издаден лиценз:
1. За тото игри:
1.1.ДП“БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР“, гр. София /изх. № П-2623/24.10.2013
г./,/вх. № И-2623/08.10.13г./
На 08.10.2013 г. с вх. № И-2623, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 3 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН
ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се
приемат залози и изплащат печалби за тото игра „ТОТО 2”, изразяваща се в откриване на 3
/три/ броя тото пункта.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и 2 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във
връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателя на ДКХ предлага на членовете на Държавната
комисия по хазарта да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат решение, с което:
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Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, със седалище и адрес на управление:
гр. София, р-н „Красно село”, ул. „Хайдушко изворче” № 28, ЕИК: 202766380, представлявано
от Белчо Бойчев Иванов – изпълнителен директор, за промяна в броя и адресите на
пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат печалби за тото игра „ТОТО 2”.
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.ДП“БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР“, гр. София /изх. № П-2642/24.10.2013
г./,/вх. № И-2642/14.10.13г./
На 14.10.2013 г. с вх. № И-2642 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 3 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН
ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се
приемат залози и изплащат печалби за тото игра „ТОТО 2”, изразяваща се в откриване на 2
/два/ броя тото пункта.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и 2 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във
връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателя на ДКХ предлага на членовете на Държавната
комисия по хазарта да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на ДП
„БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” със седалище и адрес на управление: гр. София,
р-н „Красно село”, ул. „Хайдушко изворче” № 28, ЕИК: 202766380, представлявано от Белчо
Бойчев Иванов – изпълнителен директор, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които
ще се приемат залози и изплащат печалби за тото игра „ТОТО 2”.
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 залагания върху резултати от спортни състезания:
2.1.ДП“БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР“, гр. София /изх. № П-2622/24.10.2013
г./,/вх. № И-2622/08.10.13г./
На 08.10.2013 г. с вх. № И-2622 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 3 /три/ броя тото пункта.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и 2 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
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извършване на промени в тях. Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във
връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателя на ДКХ предлага на членовете на Държавната
комисия по хазарта да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат решение, с което:
Да се даде разрешение за извършване на промяна в издадения лиценз на ДП
„БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, със седалище и адрес на управление: гр. София,
р-н „Красно село”, ул. „Хайдушко изворче” № 28, ЕИК: 202766380, представлявано от Белчо
Бойчев Иванов – изпълнителен директор, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които
ще се приемат залози и изплащат печалби за игра със залагания върху резултати от спортни
състезания „СПОРТ ТОТО 1”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането
са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.2.ДП“БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР“, гр. София /изх. № П-2641/24.10.2013
г./,/вх. № И-2641/14.10.13г./
На 14.10.2013 г. с вх. № И-2641 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 2 /два/ броя тото пункта.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и 2 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във
връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателя на ДКХ предлага на членовете на Държавната
комисия по хазарта да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат решение, с което:
Да се даде разрешение за извършване на промяна в издадения лиценз на ДП
„БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” със седалище и адрес на управление: гр. София,
р-н „Красно село”, ул. „Хайдушко изворче” № 28, ЕИК: 202766380, представлявано от Белчо
Бойчев Иванов – изпълнителен директор, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които
ще се приемат залози и изплащат печалби за игра със залагания върху резултати от спортни
състезания „СПОРТ ТОТО 1”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането
са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
3. За тото игри, залагания върху резултати от спортни състезания, моментни лотарийни
игри и традиционна лотария:
3.1.ДП“БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР“, гр. София /изх. № П-2643/24.10.2013
г./,/вх. № И-2643/14.10.13г./
На 14.10.2013 г. с вх. № И-2643, на основание чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1, т.
3 и чл. 37, ал. 1 и 4 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от ДП „БЪЛГАРСКИ
СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, за промяна в обстоятелствата, вписани в издадени
лицензи за организиране на хазартни игри.
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В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и 2 от ЗХ се извърши проверка
на представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във
връзка с чл. 37, ал. 3 от ЗХ председателя на ДКХ предлага на членовете на Държавната
комисия по хазарта да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издадени лицензи на
ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” със седалище и адрес на управление: гр.
София, район „Красно село”, ул. „Хайдушко изворче” № 28, ЕИК: 202766380, представлявано
от Белчо Бойчев Иванов – изпълнителен директор, за промяна на ЕИК.
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 писмени искания за промени в обстоятелствата,
вписани в Удостоверение за издаден лиценз:
1. За игри с игрални автомати:
1.1.„ТИ – ВИ – 67“ООД, гр. Ботевград /изх. № П-2525/24.10.2013 г./,/вх. № И2525/24.09.13г./
На 24.09.2013 г. с вх. № И-2525 на основание чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 3 и чл. 37, ал. 1 - 4 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ТИ-ВИ-67”
ООД, гр. Ботевград, за промяна в обстоятелствата, вписан в издаден лиценз за организиране
на хазартни игри в игрална зала с адрес: гр. Ботевград, Софийска област, пл. „Незнаен войн”
№ 5.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и 2 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във
връзка с чл. 37, ал. 3 от ЗХ председателя на ДКХ предлага на членовете на Държавната
комисия по хазарта да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ТИВИ-67” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Ботевград, Софийска област, ул. „Цар
Освободител” № 14, ЕИК: 122026408, представлявано от Теменужка Петрова Микова –
управител, за промени в управлението на дружеството.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането
са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.2.„Е.Г. – ДИМИТРОВГРАД“ООД, гр. София /изх. № П-2625/24.10.2013 г./,/вх. № И2625/09.10.13г./
На 09.10.2013 г. с вх. № И-2625 на основание чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 3 и чл. 37, ал. 1 - 4 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „Е. Г. -
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ДИМИТРОВГРАД” ООД, гр. София, за промени в обстоятелствата, вписани в издаден
лиценз за организиране на хазартни игри в игрална зала с адрес: гр. Харманли, област
Хасково, бул. „България” № 22.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и 2 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във
връзка с чл. 37, ал. 3 от ЗХ председателя на ДКХ предлага на членовете на Държавната
комисия по хазарта да разгледат постъпилото писмено 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
„Средец“, ул. „Аксаков“ № 50, ЕИК: 131049103, представлявано от Георги Делчев Георгиев и
Иван Димитров Стефанов – управители, поотделно, за промяна в 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 пети - Разглеждане на писмено искане за промени в обстоятелства, вписани в
Търговския регистър:
1. За игри с игрални автомати:
1.1.„ТИ – ВИ – 67“ООД, гр. Ботевград /изх. № П-2524/24.10.2013 г./,/вх. № И2524/24.09.13г./
На 24.09.2013 г. с вх. № И-2524, на основание чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 3 и чл. 37, ал. 1 - 4 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ТИ-ВИ-67”
ООД, гр. Ботевград, за промяна в обстоятелствата, вписани в Търговския регистър.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и 2 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във
връзка с чл. 37, ал. 4 от ЗХ председателя на ДКХ предлага на членовете на Държавната
комисия по хазарта да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат решение, с което:
Да се произнесе по вписаната промяна в Търговския регистър на „ТИ-ВИ-67”
ООД със седалище и адрес на управление: гр. Ботевград, Софийска област, ул. „Цар
Освободител” № 14, ЕИК: 122026408, представлявано от Теменужка Петрова Микова –
управител, по реда на чл. 37, ал. 4 от ЗХ.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането
са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.2.„РОЯЛ ГЕЙМИНГ“ЕООД, гр. Ловеч /изх. № П-2674/25.10.2013 г./,/вх. № И2674/17.10.13г./
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На 17.10..2013 г. с вх. № И-2674, 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 „РОЯЛ
ГЕЙМИНГ” EООД, гр. Ловеч за промени в обстоятелствата, вписани в Търговския регистър.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и 2 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във
връзка с чл. 37, ал. 3 от ЗХ председателя на ДКХ предлага на членовете на Държавната
комисия по хазарта да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат решение, с което:
Да се произнесе по вписаната промяна в Търговския регистър на „РОЯЛ
ГЕЙМИНГ” EООД, със седалище и адрес на управление: гр. Ловеч, ул. „Търговска“№ 12,
хотел Ловеч, ЕИК: 201675305, представлявано от Евгени Радославов Димитров - управител,
по реда на чл. 37, ал. 4 от ЗХ.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането
са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
По раздел шести - Разглеждане на писмени искания за издаване на лиценз за
организиране на хазартни игри:
1. За игри с игрални автомати:
1.1.„ЛАВИНА“ООД, гр. Стара Загора /изх. № П-2301/24.10.2013 г./,/вх. № И2301/05.09.13г./
На 05.09.2013 г. с вх. № И-2301, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 1 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ЛАВИНА” ООД, гр. Стара Загора,
за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати, за срок от 5 /пет/
години в игрална зала с адрес: гр. Стара Загора, бул. „Генерал Столетов“ № 143.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и 2 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във
връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 от ЗХ председателя на ДКХ предлага на членовете на Държавната
комисия по хазарта да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат решение, с което:
І. Да бъде издаден лиценз на „ЛАВИНА” ООД със седалище и адрес на
управление: гр. Стара Загора, ул. „Господин Михайловски” № 30, ет. 1, ЕИК: 123585514,
представлявано от Тодор Кирилов Урумов – управител, и Антон Георгиев Герджиков управител, заедно и поотделно, за организиране на хазартни игри с игрални автомати за срок
от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес: гр. Стара Загора, бул. „Генерал Столетов“ № 143“.
II. Да бъдат утвърдени представените от „ЛАВИНА” ООД, гр. Стара Загора, 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;

Стр. 15
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-2620/25.10.2013 г./,/вх. № И2620/07.10.13г./
На 07.10.2013 г. с вх. № И-2620 в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 1 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ПИРИН ТУРС 2002” ЕООД, гр.
София, за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати, за срок от
10 /десет/ години в игрална зала с адрес: гр. Шумен, бул. „Славянски” № 64.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и 2 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във
връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 от ЗХ председателя на ДКХ предлага на членовете на Държавната
комисия по хазарта да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат решение, с което:
І. Да бъде издаден лиценз на „ПИРИН ТУРС 2002” ЕООД, със седалище и адрес
на управление: гр. София, р-н „Младост”, бул. „Цариградско шосе”, 7-ми километър, сградата
на ЗИТ, корпус ІІ, ет. 3, ЕИК: 102817258, представлявано от Мирослав Александров
Младенов – управител, за организиране на хазартни игри с игрални автомати за срок от 10
/десет/ години в игрална зала с адрес: гр. Шумен, бул. „Славянски” № 64.
II. Да бъдат утвърдени представените от „ПИРИН ТУРС 2002” ЕООД, гр.
София:
1. Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала;
2. Задължителни правила за организацията на работата и финансовия контрол
при организиране на хазартни игри с игрални автомати и задължителни образци за
счетоводна отчетност;
3. Задължителни изисквания за игралните зали по отношение на вида на
помещенията или сградата, минималната площ, разпределението на помещенията и
необходимото техническо оборудване за контрол;
4. Задължителни технически изисквания към системите за контрол върху
хазартните игри и игралното оборудване в игрална зала.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането
са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.3.СД „ЕЛДОРАДО – НПР-ИМПОРТ-ЕКСПОРТ-СИЕ“, гр. Панагюрище /изх. № П2644/25.10.2013 г./,/вх. № И-2644/14.10.13г./
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На 14.10.2013 г. с вх. № И-2644, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22,
ал. 1, т. 1 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от СД „ЕЛДОРАДО-НПРИМПОРТ-ЕКСПОРТ-СИЕ”, гр. Панагюрище, за издаване на лиценз за организиране на
хазартни игри с игрални автомати, за срок от 10 /десет/ години в игрална зала с адрес: гр.
Пещера, област Пазарджик, ул. „Михаил Такев” № 11 „Г”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и 2 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във
връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 от ЗХ председателя на ДКХ предлага на членовете на Държавната
комисия по хазарта да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат решение, с което:
І. Да бъде издаден лиценз на СД „ЕЛДОРАДО-НПР-ИМПОРТ-ЕКСПОРТСИЕ”, със седалище и адрес на управление: гр. Панагюрище, област Пазарджик, ул. „30-ти
Април” № 52, ЕИК: 112050243, представлявано от Димитър Николаев Митев – управител, за
организиране на хазартни игри с игрални автомати за срок от 10 /десет/ години в игрална зала
с адрес: гр. Пещера, област Пазарджик, ул. „Михаил Такев” № 11 „Г”.
II. Да бъдат утвърдени представените от СД „ЕЛДОРАДО-НПР-ИМПОРТЕКСПОРТ-СИЕ”, гр. Панагюрище:
1. Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала;
2. Задължителни правила за организацията на работата и финансовия контрол
при организиране на хазартни игри с игрални автомати и задължителни образци за
счетоводна отчетност;
3. Задължителни изисквания за игралните зали по отношение на вида на
помещенията или сградата, минималната площ, разпределението на помещенията и
необходимото техническо оборудване за контрол;
4. Задължителни технически изисквания към системите за контрол върху
хазартните игри и игралното оборудване в игрална зала.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането
са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
По раздел седми - Разглеждане на писмено искане по чл. 36, ал. 3 от Закона за хазарта:
1. За игри с игрални автомати:
1.1.ЕТ„РОСЕН ПЕРИНАРОВ“, гр. Сандански /изх. № П-2621/24.10.2013 г./,/вх. № И2621/08.10.13г./
На 08.10.2013 г. с вх. № И-2621, 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 „РОСЕН ПЕРИНАРОВ”,
гр. Сандански, на основание чл. 36, ал. 3 от ЗХ, за издаване на лиценз за организиране на
хазартни игри с игрални автомати за срок от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес: гр.
Сандански, обл. Благоевград, ул. „Македония” № 1, х-л „Свети Никола“.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и 2 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във
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връзка с чл. 36, ал. 3 от ЗХ председателя на ДКХ предлага на членовете на Държавната
комисия по хазарта да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат решение, с което:
Да бъде 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/, за организиране
на хазартни игри с игрални автомати за срок от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес: гр.
Сандански, обл. Благоевград, ул. „Македония” № 1, х-л „Свети Никола“.
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 подадени документи от организатори на хазартни игри
в изпълнение на § 7, ал. 2 и ал. 3 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за
хазарта:
1.
Докладна записка изх. № 1408/25.10.2013 г. във връзка с подадени заявления с
приложени документи:
В съответствие с § 7, ал. 2 и ал. 3 от преходни и заключителни разпоредби на
Закона за хазарта (ПЗР на ЗХ) са подадени следните заявления с приложени документи към
тях:
1. С вх. № 1976/30.07.2013 г. от „БОРА 3001” ООД, гр. София.
2. С вх. № 2438/05.09.2013 г. от ЕТ „ЮЛИАН ПАСКОВ”, с. Рилци..
3. С вх. № 2450/05.09.2013 г. от „ЕВРО-ГЕЙМС” ООД, гр. Благоевград..
4. С вх. № 2451/05.09.2013 г. от „САН МАРКО ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ” ЕООД.
5. С вх. № 2456/09.09.2013 г. от ЕТ „ГЕОРГИ ДЕМИРЕВ - КОНТИ”, гр. Русе.
6. С вх. № 2459/09.09.2013 г. от „ЕВРОБЕТ” ООД, гр. София.
7. С вх. № 2481/11.09.2013 г. от ЕТ „МИХНЕВИ - РУМЕН МИХНЕВ”, гр. Сливен.
8. С вх. № 2496/12.09.2013 г. от „ЗАМИТА ГЕЙМ КОМЕРС” ООД, с. Банево.
9. С вх. № 2516/13.09.2013 г. от „ТОТАЛ ПАРТНЪРС” ЕООД, гр. Враца.
10. С вх. № 2542/13.09.2013 г. от „ОЛИМП 09” ООД, гр. Пловдив.
11. С вх. № 2557/16.09.2013 г. от „ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ” ООД.
12. С вх. № 2575/17.09.2013 г. от „ВИЛОКС ГРУП” ЕООД, гр. София.
13. С вх. № 2576/17.09.2013 г. от „ВИЛОКС ГРУП” ЕООД, гр. София.
14. С вх. № 2577/17.09.2013 г. от „ВИЛОКС ГРУП” ЕООД, гр. София.
15. С вх. № 2603/19.09.2013 г. от „КОРА” ЕООД, гр. Хасково.
16. С вх. № 2604/19.09.2013 г. от „КОРА” ЕООД, гр. Хасково.
17. С вх. № 2654/23.09.2013 г. от „КОРА” ЕООД, гр. Хасково.
18. С вх. № 2657/23.09.2013 г. от ЕТ „ДИКРА – ТОШКА МАРИНОВА”, гр. Бургас.
19. С вх. № 2673/23.09.2013 г. от „ВИЛОКС ГРУП” ЕООД, гр. София.
20. С вх. № 2677/23.09.2013 г. от „ФЛАМИНГО 78” ЕООД, гр. София.
21. С вх. № 2681/24.09.2013 г. от „ГЛОБЪЛ ЛИНК” ООД, гр. Свиленград.
22. С вх. № 2687/24.09.2013 г. от „ТИЙ ДЖИ” ЕООД, гр. Пловдив.
23. С вх. № 2706/25.09.2013 г. от „НАВИ” ООД, гр. София.
24. С вх. № 2720/25.09.2013 г. от „ПИТ 2000” ООД, гр. София.
25. С вх. № 2759/26.09.2013 г. от „ВИЛОКС ГРУП” ЕООД, гр. София.
26. С вх. № 2760/26.09.2013 г. от „ЛАВИНА” ООД, гр. Стара Загора.
27. С вх. № 2762/26.09.2013 г. от „БАЛ-МАТИК” ООД, гр. Плевен.
28. С вх. № 2763/26.09.2013 г. от ЕТ „СТАРТ - Н - АЛЕКСАНДЪР АТАНАСОВ.
29. С вх. № 2796/27.09.2013 г. от „ИВ - ГЕТ” ЕООД.
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При разглеждането им се установи, че са представени необходимите документи,
изискуеми съгласно § 7, ал. 3 от ПЗР на ЗХ и Наредбата за документите, необходими за
издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за извършване на
промени в тях.
Предвид гореизложеното и на основание § 7, ал. 4 от ПЗР на ЗХ, Държавната
комисия по хазарта
РЕШИ:
Приема, че са привели организацията и дейността си в съответствие със
Закона за хазарта следните организаторите за посочените игрални зали, игрално казино
и за игри със залагания върху случайни събития:
1. „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.
2. ЕТ „ЮЛИАН ПАСКОВ” със седалище и адрес на управление: с. Рилци,
община Благоевград, област Благоевград, ЕИК: 101716174, представляван от Юлиан
Илиев Пасков /физическо лице – търговец/, за игрална зала с адрес: гр. Благоевград, ул.
„Антим І” № 7.
3.„ЕВРО-ГЕЙМС” ООД 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.
4.„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.
5. ЕТ „ГЕОРГИ ДЕМИРЕВ - КОНТИ” със седалище и адрес на управление:
гр. Русе, ул. „Муткурова № 2, ЕИК: 827138492, представляван от Георги Минков
Демирев /физическо лице – търговец/, за игрална зала с адрес: гр. Тутракан, област
Силистра, ул. „Трансмарийска” № 33.
6. „ЕВРОБЕТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Оборище”, ж.к. Подуяне, бул. „Ситняково” № 48, ЕИК: 121179290, представлявано от
Красен Христов Хинков - управител, за организиране на игри със залагания върху
случайни събития „МЕДЖИК ШАНС”.
7. ЕТ „МИХНЕВИ - РУМЕН МИХНЕВ” със седалище и адрес на
управление: гр. Сливен, ул. „Драган Цанков” № 4, ЕИК: 020596629, представляван от
Румен Михайлов Михнев /физическо лице-търговец/, за игрална зала с адрес: гр.
Сливен, кв. „Българка”, супермаркет № 15.
8. „ЗАМИТА ГЕЙМ КОМЕРС” ООД със седалище и адрес на управление:
с. Банево, област Бургас, ул. „Свобода” № 12, ЕИК: 102904161, представлявано от
Златко Димитров Костадинов – управител, за игрална зала с адрес: гр. Айтос, област
Бургас, ул. „Христо Ботев” № 18Б.
9. „ТОТАЛ ПАРТНЪРС” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр.
Враца, ул. „Г. С. Раковски” № 41, ет. 3, ЕИК: 106629150, представлявано от Емилианна
Николаева Любенова – управител, за игрална зала с адрес: гр. Смолян, бул. „България”
№ 51.
10. „ОЛИМП 09” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив,
район „Централен”, пл. „Съединение” № 3, ет. 3, офис 310, ЕИК: 200437621,
представлявано от Силвия Монева Монева - управител, за игрална зала с адрес: гр.
Пловдив, ж.к. „Тракия”, ул. „Съединение” № 27а.
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11. „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.
12. „ВИЛОКС ГРУП” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр.
София, район „Овча купел”, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 12, ЕИК: 040348114,
представлявано от Вернер Клайн - управител и Томаш Мачий Петриковски управител, заедно, за игрална зала с адрес: гр. Пловдив, бул. „Христо Ботев” № 47,
Автогара ЮГ.
13.„ВИЛОКС ГРУП” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр.
София, район „Овча купел”, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 12, ЕИК: 040348114,
представлявано от Вернер Клайн - управител и Томаш Мачий Петриковски управител, заедно, за игрална зала с адрес: гр. Сливен, ул. „Братя Миладинови” № 23.
14. „ВИЛОКС ГРУП” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр.
София, район „Овча купел”, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 12, ЕИК: 040348114,
представлявано от Вернер Клайн - управител и Томаш Мачий Петриковски управител, заедно, за игрална зала с адрес: гр. Перник, ул. „Търговска” № 11.
15. „КОРА” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Хасково, ул.
„Патриарх Евтимий”, бл. 1, ЕИК: 836034820, представлявано от Веселин Кирилов
Сивинов - управител, за игрална зала с адрес: гр. Свиленград, пл. „14-ти Март”, к-с
„Али Баба”.
16. „КОРА” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Хасково, ул.
„Патриарх Евтимий”, бл. 1, ЕИК: 836034820, представлявано от Веселин Кирилов
Сивинов - управител, за игрална зала с адрес: гр. Димитровград, област Хасково, ул. „Д.
Благоев” № 9, „Бевърли”.
17. „КОРА” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Хасково, ул.
„Патриарх Евтимий”, бл. 1, ЕИК: 836034820, представлявано от Веселин Кирилов
Сивинов - управител, за игрална зала с адрес: гр. Симеоновград, област Хасково,ул.
„Търговска” № 6, „Джордано”.
18. ЕТ „ДИКРА – ТОШКА МАРИНОВА” със седалище и адрес на
управление: гр. Бургас, ж.к. „Славейков”, бл. 71, вх. В, ет. 5, ап. 13, ЕИК: 102106170,
представлявано от Тошка Ганчева Маринова /физическо лице – търговец/, за игрална
зала с адрес: гр. Бургас, жк. „Лазур“, ул. „Абоба” № 8.
19. „ВИЛОКС ГРУП” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр.
София, район „Овча купел”, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 12, ЕИК: 040348114,
представлявано от Вернер Клайн - управител и Томаш Мачий Петриковски управител, заедно, за игрална зала с адрес: гр. София, район „Красно село”, ул.
„Кюстендил” № 66.
20. „ФЛАМИНГО 78” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр.
София, пл. „Възраждане” № 5, ЕИК: 131417772, представлявано Мирослав Бобев
Софронов - управител, за игрална зала с адрес: гр. София, район „Кремиковци”, кв.
„Ботунец”, Коопбистро.
21. „ГЛОБЪЛ ЛИНК” ООД със седалище и адрес на управление: гр.
Свиленград, ул. „Тодор Кирков” № 77А, 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.
22. „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 игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ул. „Иван
Вазов” № 96.
23. „НАВИ” ООД със седалище и адрес на управление гр. София, р-н
„Оборище”, бул. „Янко Сакъзов” № 76, ЕИК: 831574168, представлявано от Иван
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Георгиев Главински – управител, за игрална зала с адрес: гр. София, ж.к. „Младост –
4” до бл. 416, Битов комбинат – секция № 2.
24. „ПИТ 2000” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Витоша”, ул. „Кикиша” № 3, ЕИК: 121820472, представлявано от Марин Стоянов
Цветков - управител, за игрална зала с адрес: гр. Велико Търново, ул. „Хаджи
Димитър” № 2.
25. „ВИЛОКС ГРУП” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр.
София, район „Овча купел”, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 12, ЕИК: 040348114,
представлявано от Вернер Клайн - управител и Томаш Мачий Петриковски управител, заедно, за игрална зала с адрес: гр. Пазарджик, ул. „Асен Златаров” № 21.
26. „ЛАВИНА” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора,
ул. „Господин Михайловски” № 30, ет. 1, ЕИК: 123585514, представлявано от Тодор
Кирилов Урумов - управител и Антон Георгиев Герджиков - управител, заедно и
поотделно, за игрална зала с адрес: гр. Стара Загора, ул. „Цар Иван Шишман” № 53.
27. „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.
28. ЕТ „СТАРТ - Н - АЛЕКСАНДЪР АТАНАСОВ” със седалище и адрес на
управление: гр. Монтана, ж.к. „Младост 1”, бл. 25-7, вх. А, ап. 7, ЕИК: 821141161,
представляван от Александър Атанасов Георгиев /физическо лице - търговец/, за
игрална зала с адрес: гр. Монтана, бул. „Генерал Арнолди” № 7.
29. „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
Пловдив, бул. „България” № 2.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2. Докладна записка изх. № 1409/25.10.2013 г. във връзка с подадени заявления с
приложени документи:
В съответствие с § 7, ал. 2 и ал. 3 от преходни и заключителни разпоредби на
Закона за хазарта (ПЗР на ЗХ) са подадени следните заявления с приложени документи към
тях:
1.С вх. № 2222 от „ФИЛАДЕЛФИЯ” ООД, гр. Плевен.
2. С вх. № 2320 от „КЕНОМАТ” ООД, гр. Бургас.
3. С вх. № 2348 от „МОТ 70” ЕООД, гр. Бургас.
4. С вх. № 2371 /общи документи за дружеството/ и № 2372 от „ДЕЛТА ТУРС 2002” ЕООД,
гр. София.
5. С вх. № 2407 от „ОКЕАН ГЕЙМС” ООД, гр. Аксаково.
6. С вх. № 2437 от ЕТ „РОСЕН ПЕРИНАРОВ”, гр. Сандански.
7. С вх. № 2452 от ЕТ „ГИНТЕКС - ГЕНКО БАЗИТОВ”, гр. Карлово.
8. С вх. № 2461 от „ЕВРОБЕТ” ООД, гр. София.
9. С вх. № 2473 от „БТД” ООД, гр. Несебър.
10. С вх. № 2578 от „ВИЛОКС ГРУП” ЕООД, гр. София.
11. С вх. № 2579 от „ВИЛОКС ГРУП” ЕООД, гр. София.
12. С вх. № 2580 от „ВИЛОКС ГРУП” ЕООД, гр. София.
13. С вх. № 2623 от “КАЗИНО ЕСКЕЙП гр.ИСПЕРИХ” ЕООД, гр. Исперих.
14. С вх. № 2624 от “КАЗИНО ЕСКЕЙП гр.ИСПЕРИХ” ЕООД, гр. Исперих.
15. С вх. № 2683 от “НАБА ЙИСТГРУП” ООД, гр. Варна.
16. С вх. № 2690 от „ПРИНЦ - 1” ЕООД, гр. Търговище.
17. С вх. № 2707 от „ПМС” ООД, гр. Велико Търново.
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18. С вх. № 2718 от “НАБА ЙИСТГРУП” ООД, гр. Варна.
При разглеждането им се установи, че са представени необходимите документи,
изискуеми съгласно § 7, ал. 3 от ПЗР на ЗХ и Наредбата за документите, необходими за
издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за извършване на
промени в тях.
Предвид гореизложеното и на основание § 7, ал. 4 от ПЗР на ЗХ, Държавната
комисия по хазарта
РЕШИ:
Приема, че са привели организацията и дейността си в съответствие със
Закона за хазарта следните организаторите за посочените игрални зали и за лотарийна
игра:
1. „ФИЛАДЕЛФИЯ” ООД със седалище и адрес на управление: гр.
Плевен, ул. „Климент Охридски” № 13, ЕИК: 114101658, представлявано от Милослав
Пъшев Ангелов - управител, за игрална зала с адрес: гр. Левски, област Плевен, ул.
„Александър Стамболийски” № 42.
2. „КЕНОМАТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул.
„Цар Асен” № 2, ЕИК: 040454498, представлявано от Петър Цонев Петров – управител и
Галина Илиева Коджабашева – управител, заедно и поотделно, за игрална зала с адрес:
гр. Велико Търново, ул. „Христо Ботев” № 3.
3. „МОТ 70” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ж.к.
„Славейков”, бл. 13, вх. 2, ет. 6, ап. 18, ЕИК: 102926909, представлявано от Димитър
Кръстев Кръстев – управител, за игрална зала с адрес: к.к. „Слънчев бряг – изток”,
УПИ ІІІ, кв. 58, вилно селище „Блу Марин”.
4. „ДЕЛТА ТУРС 2002” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр.
София, район „Младост”, бул. „Цариградско шосе”, 7-ми километър, сградата на ЗИТ,
корпус ІІ, ет. 3, ЕИК: 130870702, представлявано от Анна Велкова Велева – управител,
за игрална зала с адрес: гр. Стара Загора, бул. „Руски” № 16.
5. „ОКЕАН ГЕЙМС” ООД със седалище и адрес на управление: гр.
Аксаково, област Варна, ул. „Батова” № 7, ЕИК: 103912143, представлявано от Славчо
Иванов Асенов – управител, за игрална зала с адрес: гр. Тервел, област Добрич, ул. „Цар
Иван Асен ІІ” № 1.
6. ЕТ „РОСЕН ПЕРИНАРОВ” със седалище и адрес на управление: гр.
Сандански, област Благоевград, ул. „Първи май” № 49, ЕИК: 101543594, представляван
от Росен Атанасов Перинаров /физическо лице – търговец/, за игрална зала с адрес: гр.
Сандански, област Благоевград, ул. „Македония” № 1, хотел „Свети Никола”.
7. ЕТ „ГИНТЕКС - ГЕНКО БАЗИТОВ” със седалище и адрес на
управление: гр. Карлово, област Пловдив, ул. „Бенковска” № 5, ЕИК: 040339058,
представляван от Генко Иванов Базитов /физическо лице - търговец/, за игрална зала с
адрес: гр. Карлово, област Пловдив, ул. „Александър Стамболийски” № 50.
8. „ЕВРОБЕТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Оборище”, ж.к. Подуяне, бул. „Ситняково” № 48, ЕИК: 121179290, представлявано от
Красен Христов Хинков - управител, за лотарийна игра „ИЗТРИЙ И СПЕЧЕЛИ” с три
разновидности: „АСТРО”, „ЩАСТЛИВИ ГОДИНИ” и „КОКТЕЙЛ НА КЪСМЕТА”.
9. „БТД” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Несебър, област
Бургас, к.к. „Слънчев бряг”, х-л „Карина” № 1, ЕИК: 147032721, представлявано от
Константин Петров Калоянов – управител, за игрална зала с адрес: гр. Бургас, к-с
„Меден Рудник”, бл. 600, партер.
10. „ВИЛОКС ГРУП” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр.
София, район „Овча купел”, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 12, ЕИК: 040348114,
представлявано от Вернер Клайн - управител и Томаш Мачий Петриковски -
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управител, заедно, за игрална зала с адрес: гр. Петрич, област Благоевград, ул. „Асен
Златаров” № 2А, хотел „Елена”.
11. „ВИЛОКС ГРУП” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр.
София, район „Овча купел”, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 12, ЕИК: 040348114,
представлявано от Вернер Клайн - управител и Томаш Мачий Петриковски управител, заедно, за игрална зала с адрес: гр. Хасково, пл. „Свобода” № 1.
12. „ВИЛОКС ГРУП” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр.
София, район „Овча купел”, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 12, ЕИК: 040348114,
представлявано от Вернер Клайн - управител и Томаш Мачий Петриковски управител, заедно, за игрална зала с адрес: гр. Ловеч, ул. „Търговска” № 89A.
13. “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.
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. “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, област
Варна, ул. „Тича” № 14.
16. „ПРИНЦ - 1” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр.
Търговище, ул. „Стефан Караджа” № 4, ЕИК: 200453636, представлявано от Орлин
Младенов Алексиев - управител, за игрална зала с адрес: гр. Търговище, ул. „Стефан
Караджа” № 11.
17. „ПМС” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Велико Търново,
ул. „Васил Златарски” № 2, ЕИК: 104687589, представлявано от Петър Недялков Петров
– управител, за игрална зала с адрес: гр. Велико Търново, ул. „Христо Ботев” № 8.
18.“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.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
3. Докладна записка изх. № 1410/25.10.2013 г. във връзка с подадени заявления с
приложени документи:
В съответствие с § 7, ал. 2 и ал. 3 от преходни и заключителни разпоредби на
Закона за хазарта (ПЗР на ЗХ) са подадени следните заявления с приложени документи към
тях:
1. С вх. № 2821 от „ПРОФОНДО 2000” ЕООД.
2. С вх. № 2856 от „СИЕЛ ГЕЙМ” ЕООД, гр. Монтана.
3. С вх. № 2858 от „АЛТОНИ” ЕООД, гр. София.
4. С вх. № 2864 от „ВИДОЛА” ЕООД, гр. София.
5. С вх. № 2879 от ЕТ „ОРЛИН ИВАНОВ - КОМЕРС”, гр. Русе.
6. С вх. № 2885 от „ПРОКСИМА - 3” ООД, гр. Русе.
При разглеждането им се установи, че са представени необходимите документи,
изискуеми съгласно § 7, ал. 3 от ПЗР на ЗХ и Наредбата за документите, необходими за
издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за извършване на
промени в тях.
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Предвид гореизложеното и на основание § 7, ал. 4 от ПЗР на ЗХ, Държавната
комисия по хазарта
РЕШИ:
Приема, че са привели организацията и дейността си в съответствие със
Закона за хазарта следните организаторите за посочените игрални зали и за
производство и разпространение на игрални съоръжения за хазартни игри:
1. „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, за игрална зала с адрес:
гр. Велико Търново, ул. „Оборище” № 18.
2. „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.
3. „АЛТОНИ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н
„Витоша”, ул. „Войнягово” № 12, ЕИК: 131446329, представлявано от Тодор Николаев
Мирчев – управител, за игрална зала с адрес: гр. Каварна, ул. „Добротица” № 6.
4. „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.
5. ЕТ „ОРЛИН ИВАНОВ - КОМЕРС”, със седалище и адрес на управление:
гр. Русе, ул. „Воден” № 11, вх. 2, ет. 4, ЕИК: 827106473, представлявано от Орлин Иванов
Стефанов – /физическо лице – търговец/, за игрална зала с адрес: гр. Главиница, обл.
Силистра, ул. „Витоша” № 53.
6. „ПРОКСИМА - 3” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Русе,
ул. „Воден” № 11, вх. 2, ет. 4, ЕИК: 117023652, представлявано от Орлин Иванов
Стефанов – управител, за производство и разпространение на игрални съоръжения за
хазартни игри в обект с адрес: гр. Русе, ул. „Плиска” № 124, бл. „Родопа”, ет. 13, ап. 47.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
4. Докладна записка изх. № 1411/25.10.2013 г. във връзка с подадени заявления с
приложени документи:
В съответствие с § 7, ал. 2 и ал. 3 от преходни и заключителни разпоредби на
Закона за хазарта (ПЗР на ЗХ) са подадени следните заявления с приложени документи към
тях:
1. С вх. № 2737/26.09.2013 г. от „ХОТЕЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛ” АД.
2. С вх. № 2449/05.09.2013 г. от „СКАРАБЕЙ 4“ ООД гр. Бургас.
3 С вх. № 2524/13.09.2013 г от „НАЦИОНАЛ ГРУП“ ООД гр. София.
4. С вх. № 2541/13.09.2013 г. от „ВАЛ“ ООД гр. Перник.
При разглеждането им се установи, че са представени необходимите документи,
изискуеми съгласно § 7, ал. 3 от ПЗР на ЗХ и Наредбата за документите, необходими за
издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за извършване на
промени в тях.
Предвид гореизложеното и на основание § 7, ал. 4 от ПЗР на ЗХ, Държавната
комисия по хазарта
РЕШИ:
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Приема, че са привели организацията и дейността си в съответствие със
Закона за хазарта следните организаторите за посочените игрални зали и игрално
казино:
1. „ХОТЕЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛ” АД, със седалище и адрес на управление
гр. София, район “Слатина”, ул. “Никола Тесла” № 3, ет. 9, Бизнес център “София 1”
,ЕИК 175072185, представлявано от Владимир Господинов Филипов, за игрално казино
с адрес: гр.Варна, к.к. “Златни пясъци“, х-л „Интернационал“.
2. „СКАРАБЕЙ 4“ ООД, със седалище и адрес на управление гр. Бургас, ул.
„“Александър Велики“ № 70, ет.. -1, обект 11, ЕИК 200771418, представлявано от Диана
Стоянова Велева – Иванова – управител, и Станислав Иванов Иванов – управител,
заедно и поотделно за игрална зала с адрес: гр. Бургас, ул. „“Александър Велики“ № 70,
ет.. -1, обект 11.
3. „НАЦИОНАЛ ГРУП“ ООД със седалище и адрес на управление гр.
София, район „Младост“, ул. „Михаил Тенев“ № 6, ет. 2, ЕИК 816114846,
представлявано от Данаил Христов Илиев- управител, за игрална зала с адрес: гр.
Враца, пл. „Христо Ботев“.
4. „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.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
5. Докладна записка изх. № 1413/25.10.2013 г. във връзка с подадени заявления с
приложени документи:
В съответствие с § 7, ал. 2 и ал. 3 от преходни и заключителни разпоредби на
Закона за хазарта (ПЗР на ЗХ) са подадени следните заявления с приложени документи към
тях:
1. С вх. № 2423 от „АКТИВ-БГ” ООД, гр. София.
2. С вх. № 2458 от „ЕВРОБЕТ” ООД, гр. София.
3. С вх. № 2460 от „ЕВРОБЕТ” ООД, гр. София.
4. С вх. № 2469 от „ОКЕАН ГЕЙМС” ООД, гр. Аксаково.
5. С вх. № 2509 от „БУЛ ТОП” ООД, гр. Несебър.
6. С вх. № 2554 от „НЮ ГЕЙМС” ООД, гр. София.
7. С вх. № 2556 от „НЮ ГЕЙМС” ООД, гр. София.
8. С вх. № 2523 от „НАЦИОНАЛ ГРУП” ООД, гр. София.
9. С вх. № 2522 от „ИМПЕРИАЛ БГ” ООД, гр. Несебър.
10. С вх. № 2508 от „БУЛ ТОП” ООД, гр. Несебър.
11. С вх. № 2507 от „БУЛ ТОП” ООД, гр. Несебър.
12. С вх. № 2494 от „МИЛЕНИУМ-МВ” ЕООД, гр. Димитровград.
13. С вх. № 2555 от „НЮ ГЕЙМС” ООД, гр. София.
14. С вх. № 2574 от ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София.
15. С вх. № 2746 от „КАЗИНО ЕЛИТ” АД, гр. София.
16. С вх. № 2697 от „РАДКА МОСКОВА” ООД, гр. Самоков.
17. С вх. № 2693 от „ВАЛ - СТАР” ЕООД, гр. Трявна.
18. С вх. № 2703 от ЕТ „ДАНИЦА - ДИМИТЪР СТОЕВ”, гр. Горна Оряховица.
19. С вх. № 2704 от „АНДИВА” ООД, гр. Горна Оряховица.
20. С вх. № 2686 от „НАБА - ЕЛЕКТРОНИК” ООД, гр. Варна.
21. С вх. № 2530 от „АНЕЛ 98” ЕООД, гр. София.
22. С вх. № 2453 от „БРИЗ-Л” ЕООД, гр. София.
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23. С вх. № 2454 от „БРИЗ-Л” ЕООД, гр. София.
24. С вх. № 2435 от „КИРИШ” ООД, гр. Свиленград.
25. С вх. № 2588 от „ЕНТЕРТЕЙМАНТ” АД, гр. Пловдив.
26. С вх. № 2678 от „ФЛАМИНГО 78” ЕООД, гр. София.
27. С вх. № 2661 от „РАДКА МОСКОВА” ООД, гр. Самоков.
28. С вх. № 2662 от „РАДКА МОСКОВА” ООД, гр. Самоков.
29. С вх. № 2663 от „РАДКА МОСКОВА” ООД, гр. Самоков.
30. С вх. № 2622 от „И-КАРД” ООД, гр. София.
31. С вх. № 2715 от “ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД, гр. Варна.
32. С вх. № 2716 от “ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД, гр. Варна.
33. С вх. № 2717 от “ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД, гр. Варна.
34. С вх. № 2743 от “ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД, гр. Варна.
35. С вх. № 2744 от “ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД, гр. Варна.
36. С вх. № 2745 от “ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД, гр. Варна.
37. С вх. № 2747 от “ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД, гр. Варна.
38. С вх. № 2665 от ЕТ „КОЛЬО НЕНОВ НИКОЛОВ”, гр. Кубрат.
39. С вх. № 2448 от „ЛОТОС 93” ООД, гр. Стамболийски.
40. С вх. № 2626 от „СТЕДОНИ” ЕООД, гр. Варна.
41. С вх. № 2656 от „ЕКЗА ГРУП” ООД, гр. Варна.
42. С вх. № 2601 от „ГОЛДЪН ГЕЙМИНГ ГРУП” ООД, гр. Димитровград.
43. С вх. № 2602 от „НЮ ВИЖЪН” ООД, гр. Димитровград.
44. С вх. № 2878 от „ДЖОКЕР КЛУБ” ЕООД, гр. Русе.
45. С вх. № 2877 от ЕТ „ОРЛИН ИВАНОВ - КОМЕРС”, гр. Русе.
46. С вх. № 2876 от ЕТ „ОРЛИН ИВАНОВ - КОМЕРС”, гр. Русе.
47. С вх. № 2830 от „БЛИЦ-СЕРВИЗ” ЕООД, гр. София.
48. С вх. № 2831 от „БЛИЦ-СЕРВИЗ” ЕООД, гр. София.
49. С вх. № 2808 от „ГРАНД МАКАО” ЕООД, гр. София.
50. С вх. № 2806 от „АНГЛО-БОЛКАН” ООД, гр. София.
51. С вх. № 2784 от „КАЗИНО ГЕЙМС 1” ООД, гр. Перник.
52. С вх. № 2783 от „КАЗИНО ГЕЙМС 1” ООД, гр. Перник.
53. С вх. № 2781 от „ОУШЪН ГЕЙМС” ООД, гр. София.
54. С вх. № 2780 от „ОУШЪН ГЕЙМС” ООД, гр. София.
55. С вх. № 2779 от „ОУШЪН ГЕЙМС” ООД, гр. София.
56. С вх. № 2778 от „ОУШЪН ГЕЙМС” ООД, гр. София.
При разглеждането им се установи, че са представени необходимите документи,
изискуеми съгласно § 7, ал. 3 от ПЗР на ЗХ и Наредбата за документите, необходими за
издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за извършване на
промени в тях.
Предвид гореизложеното и на основание § 7, ал. 4 от ПЗР на ЗХ, Държавната
комисия по хазарта
РЕШИ:
Приема, че са привели организацията и дейността си в съответствие със
Закона за хазарта следните организаторите за посочените игрални зали, игрални казина,
лото игри, моментна лотарийна игра, игра със залагания върху случайни събития чрез
телекомуникационно средство, игра със залагания върху случайни събития, с познаване
на факти и събития чрез телекомуникационен оператор, игра със залагания върху
случайни събития чрез телекомуникационно средство и за дейностите производство и
разпространение на игрално оборудване и внос и разпространение на игрално
оборудване:
1. „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
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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”.
2. „ЕВРОБЕТ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Оборище”, ж.к. „Подуяне”, бул. „Ситняково” № 48, ЕИК: 121179290, представлявано от
Красен Христов Хинков - управител, за хазартна лото игра „ЛОТО ШАНС”.
3. „ЕВРОБЕТ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Оборище”, ж.к. „Подуяне”, бул. „Ситняково” № 48, ЕИК: 121179290, представлявано от
Красен Христов Хинков - управител, за хазартна лото игра „СПОРТ ШАНС”.
4. „ОКЕАН ГЕЙМС” ООД, със седалище и адрес на управление: гр.
Аксаково, обл. Варна, ул. „Батова” № 7, ЕИК: 103912143, представлявано от Славчо
Иванов Асенов – управител, за игрална зала с адрес: гр. Суворово, обл. Варна, ул.
„Драган Стоянов” № 2.
5. „БУЛ ТОП” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Несебър,
област Бургас, ул. „Хан Крум” № 11, ЕИК: 102669044, представлявано от Пейко
Димитров Янков - управител и Георги Йорданов Йорданов - управител, заедно и
поотделно, за игрална зала с адрес: гр. Обзор, община Несебър, област Бургас, ул.
„Славянска” № 41.
6. „НЮ ГЕЙМС” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София,
район „Оборище”, ж.к. Подуяне, бул. „Ситняково” № 48, ЕИК: 201090102,
представлявано от Калин Георгиев Попов – управител, за моментна лотарийна игра
„НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ”.
7. „НЮ ГЕЙМС” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София,
район „Оборище”, ж.к. Подуяне, бул. „Ситняково” № 48, ЕИК: 201090102,
представлявано от Калин Георгиев Попов – управител, за хазартна игра със залагания
върху случайни събития чрез телекомуникационно средство „ЩАСТЛИВИЯТ
НОМЕР”.
8. „НАЦИОНАЛ ГРУП” ООД, със седалище и адрес на управление: гр.
София, район „Младост”, ул. Михаил Тенев № 6, ет. 2, ЕИК: 816114846, представлявано
от Данаил Христов Илиев – управител, за игрална зала с адрес: гр. Стара Загора, бул.
„Руски” № 20 А.
9. „ИМПЕРИАЛ БГ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр.
Несебър, к.к. „Слънчев бряг”, хотел „Хризантема”, ЕИК: 102040674, представлявано от
Пейко Димитров Янков – управител и Йордан Димитров Йорданов – управител, заедно
и поотделно, за игрално казино с адрес: гр. Несебър, област Бургас, к.к. „Слънчев бряг”
- хотел „Хризантема”.
10. „БУЛ ТОП” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Несебър,
област Бургас, ул. „Хан Крум” № 11, ЕИК: 102669044, представлявано от Пейко
Димитров Янков - управител и Георги Йорданов Йорданов - управител, заедно и
поотделно, за игрална зала с адрес: гр. Несебър, област Бургас, ул. „Хан Крум” № 11.
11. „БУЛ ТОП” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Несебър,
област Бургас, ул. „Хан Крум” № 11, ЕИК: 102669044, представлявано от Пейко
Димитров Янков - управител и Георги Йорданов Йорданов - управител, заедно и
поотделно, за игрална зала с адрес: к.к. „Слънчев бряг-запад”, община Несебър УПИ І213, 226 от кв. 5702.
12. „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.
13. „НЮ ГЕЙМС” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София,
район „Оборище”, ж.к. Подуяне, бул. „Ситняково” № 48, ЕИК: 201090102,
представлявано от Калин Георгиев Попов – управител, за хазартна игра „СМС за
милиони”, със залагания върху случайни събития с познаване на факти и събития чрез
телекомуникационен оператор.
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14. ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” със седалище и адрес
на управление: гр. София, р-н „Красно село”, ул. „Хайдушко изворче” № 28, БУЛСТАТ:
000694293, представлявано от Белчо Бойчев Иванов – изпълнителен директор, за тото
игра „ТОТО 1” и тото игра „ТОТО 2”.
15. „КАЗИНО ЕЛИТ” АД, със седалище и адрес на управление: гр. София,
ж.к. „Надежда 2”, бл. 204, вх. А, ет. 1, ап. 2, ЕИК: 130333450, представлявано от Махер
Абдула Хасан, за игрална зала с адрес: с. Кулата, община Петрич, област Благоевград,
магистрално шосе „Е -79”.
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. „ВАЛ - СТАР” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Трявна,
ул. „Ангел Кънчев” № 132, вх. Е, ет. 3, ап. 3, ЕИК: 107565697, представлявано от Валери
Петров Илиев - управител, за игрална зала с адрес: гр. Търговище, бул. „Сюрен”, кв. 5,
УПИ III.
18. ЕТ „ДАНИЦА - ДИМИТЪР СТОЕВ”, със седалище и адрес на
управление: гр. Горна Оряховица, област Велико Търново, ул. „Панайот Цвикев” № 29,
ЕИК: 020129127, представляван от Димитър Василев Стоев /физическо лице - търговец/,
за игрална зала с адрес: гр. Силистра, ул. „Симеон Велики” № 16.
19. „АНДИВА” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Горна
Оряховица, област Велико Търново, ул. „Георги Измирлиев” № 4, ЕИК: 104687112,
представлявано заедно и поотделно от Димитър Василев Стоев и Анастас Димитров
Начев – управители, за игрална зала с адрес: гр. Горна Оряховица, област Велико
Търново, ул. „Ангел Кънчев” № 47.
20. „НАБА - ЕЛЕКТРОНИК” ООД, със седалище и адрес на управление: гр.
Варна, ул. „Дебър” № 55, ЕИК 148017551, представлявано от Соня Антоновна
Димитрова – управител, за производство и разпространение на игрално оборудване в
обект с адрес: гр. Варна, ул. „Дебър” № 55.
21. „АНЕЛ 98” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София,
район „Възраждане”, бул. „Тодор Александров” № 14, бл. АХК „АНЕЛ”, ЕИК:
121634756, представлявано от Ангел Борисов Симеонов - управител, за игрална зала с
адрес: гр. София, бул. „Витоша” № 31-33.
22. „БРИЗ-Л” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н
„Витоша”, ж.к. „Бояна”, ул. „Беловодски път” № 89А, ЕИК: 131502767, представлявано
от Деница Тодорова Велева - управител, за игрална зала с адрес: гр. София, р-н
„Триадица”, бул. „Гоце Делчев” № 115.
23. „БРИЗ-Л” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н
„Витоша”, ж.к. „Бояна”, ул. „Беловодски път” № 89А, ЕИК: 131502767, представлявано
от Деница Тодорова Велева - управител, за игрална зала с адрес: гр. София,
район „Студентски”, ул. „Академик Борис Стефанов” № 1, магазин № 17.
24. „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.
25. „ЕНТЕРТЕЙМАНТ” АД, със седалище и адрес на управление:
гр. Пловдив, р-н „Централен”, ул. „Капитан Райчо” № 2, ЕИК: 121882577,
представлявано от изпълнителните директори: Корай Йонашчъ, Хасан Йозгюр Фидан и
Бора Ефендиоглу от всеки двама от общо тримата изпълнителни директори само заедно,
за игрално казино с адрес: гр. Пловдив, р-н „Централен”, ул. „Капитан Райчо” № 2,
хотел „Тримонциум Принцес”.
26. „ФЛАМИНГО 78” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр.
София, пл. „Възраждане” № 5, ЕИК: 131417772, представлявано от Мирослав Бобев
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Бухово, обл. София, район

Софронов - управител, за игрална зала с адрес: гр.
„Кремиковци, ул. „Никола Бонев” бл. 9, магазин № 2.
27. „РАДКА МОСКОВА” ООД, със седалище и адрес на управление: гр.
Самоков, Софийска област, ул. „Проф. Васил Захариев” № 1, ЕИК: 832080578,
представлявано от Радка Данаилова Москова – управител и Любомир Петров Петков управител, заедно и поотделно, за игрална зала с адрес: гр. Ихтиман, Софийска област,
ул. „Полковник Борис Дрангов” № 5.
28. „РАДКА МОСКОВА” ООД, със седалище и адрес на управление: гр.
Самоков, Софийска област, ул. „Проф. Васил Захариев” № 1, ЕИК: 832080578,
представлявано от Радка Данаилова Москова – управител и Любомир Петров Петков управител, заедно и поотделно, за игрална зала с адрес: гр. Кюстендил, бул. „България”
№ 17.
29. „РАДКА МОСКОВА” ООД, със седалище и адрес на управление: гр.
Самоков, Софийска област, ул. „Проф. Васил Захариев” № 1, ЕИК: 832080578,
представлявано от Радка Данаилова Москова – управител и Любомир Петров Петков управител, заедно и поотделно, за игрална зала с адрес: гр. Бургас, ул. „Александър
Велики” № 56.
30. „И-КАРД” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Слатина”, ул. „Борис Новоселски” № 14, ЕИК: 130259796, представлявано от Димитър
Денчев Ганев – управител, за производство и разпространение на игрално оборудване в
обект с адрес: гр. София, р-н „Слатина”, ул. „Александър Жендов” № 6.
31.“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,
ул. „Алеко Константинов” № 13.
32.“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,
ул. „Братя Шкорпил” № 26 Б.
33.“ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр.
Варна, район „Приморски”, ул. „Ген. Скобелев” № 33, ЕИК: 103123564, представлявано
от Ангел Иванов Желев – управител, за игрална зала с адрес: гр. Варна, район
„Приморски”, ул. „Ген. Скобелев” № 33.
34.“ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр.
Варна, район „Приморски”, ул. „Ген. Скобелев” № 33, 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.
35.“ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр.
Варна, район „Приморски”, ул. „Ген. Скобелев” № 33, ЕИК: 103123564, представлявано
от Ангел Иванов Желев – управител, за игрална зала с адрес: гр. Варна, р-н „Младост”,
ул. „Академик Игор Курчатов” № 17.
36.“ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр.
Варна, район „Приморски”, ул. „Ген. Скобелев” № 33, ЕИК: 103123564, представлявано
от Ангел Иванов Желев – управител, за игрална зала с адрес: гр. Белене, област Плевен,
ул. „България” № 33, ет. 1.
37.“ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр.
Варна, район „Приморски”, ул. „Ген. Скобелев” № 33, ЕИК: 103123564, представлявано
от Ангел Иванов Желев – управител, за игрална зала с адрес: гр. Варна, кв. „Виница”,
ул. „Цар Борис ІІІ” № 45.
38. 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.
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39. „ЛОТОС 93” ООД, със седалище и адрес на управление: гр.
Стамболийски, област Пловдив, ул. „Райко Даскалов” № 75, ЕИК: 825199354,
представлявано от Атанас Георгиев Средков, Атанас Василев и Ангел Стоянов Лазаров
– управители, за игрална зала с адрес: с. Цалапица, община Родопи, област Пловдив, ул.
„Стефан Стамболов” № 24а, парцел 1744, УПИ ІІ-магазин, кв. 81.
40. „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.
41. „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.
42. „ГОЛДЪН ГЕЙМИНГ ГРУП” ООД, със седалище и адрес на
управление: гр. Димитровград, ул. „Казинбарцика” № 2-А, ет. 1, офис 1, ЕИК:
201492357, представлявано от Веселин Кирилов Сивинов – управител, за игрална зала с
адрес: гр. Хасково, ж.к. „Орфей”, комплекс „Веспрем”.
43. „НЮ ВИЖЪН” ООД, със седалище и адрес на управление: гр.
Димитровград, ул. „Казинбарцика” № 2-А, ет. 1, ап. офис 1, ЕИК: 126615553,
представлявано от Веселин Кирилов Сивинов и Диан Ганчев Николов – управители,
заедно и поотделно, за игрална зала с адрес: гр. Хасково, ул. „Ястреб” № 17.
44. „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.
45. 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.
46. 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. Нови Пазар, област Шумен, ул. „Марица” № 55.
47. „БЛИЦ-СЕРВИЗ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр.
София - 1000, район „Средец”, ул. „Христо Белчев” № 19, ет. 1, ЕИК 831770156,
представлявано заедно и поотделно от Рашо Колев Рашков и Георги Христов
Хаджийски – управители, за производство и разпространение на игрално оборудване в
обект с адрес: гр. София, ул. „Голаш” № 21.
48. „БЛИЦ-СЕРВИЗ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр.
София - 1000, район „Средец”, ул. „Христо Белчев” № 19, ет. 1, ЕИК 831770156,
представлявано заедно и поотделно от Рашо Колев Рашков и Георги Христов
Хаджийски – управители, за внос и разпространение на игрално оборудване.
49. „ГРАНД МАКАО” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр.
София, район „Витоша”, ул. „Тодор Каблешков” № 53, вх. В, ап. 206, ЕИК: 201903610,
представлявано от Иво Велков Иванов-управител, за игрална зала с адрес: гр. Видин,
ул. „Цар Александър II” № 70, хотел „Ровно”.
50. „АНГЛО-БОЛКАН” ООД, със седалище и адрес на управление: гр.
София, район „Средец”, пл. „Света Неделя” № 5, ЕИК: 831119989, представлявано от
Йозджан Ерюлген - управител, за игрално` казино с адрес: гр. София, район „Средец”,
пл. „Света Неделя” № 5, хотел „ШЕРАТОН СОФИЯ ХОТЕЛ БАЛКАН”.
51. „КАЗИНО ГЕЙМС 1” ООД, със седалище и адрес на управление: гр.
Перник, ул. „Кракра”, бл. 65, вх. Б, ап. 23, ЕИК: 113582181, представлявано от Пламен
Живков Боянов – управител, за игрална зала с адрес: гр. Перник, пл. „Кракра” № 1,
Синдикален дом - партер.
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52. „КАЗИНО ГЕЙМС 1” ООД, със седалище и адрес на управление: гр.
Перник, ул. „Кракра”, бл. 65, вх. Б, ап. 23, ЕИК: 113582181, представлявано от Пламен
Живков Боянов – управител, за игрална зала с адрес: гр. Перник, кв. „Изток”, ул.
„Благой Гебрев” № 38.
53. „ОУШЪН ГЕЙМС” ООД, със седалище и адрес на управление: гр.
София, район “Слатина”, ж.к. „Слатина – Христо Смирненски”, Търговски комплекс,
офис 8, ЕИК: 130948357, представлявано от Пламен Петров Петков - управител, за
игрална зала с адрес: с. Равда, община Несебър, област Бургас, УПИ-ХХ-494, кв. 32.
54. „ОУШЪН ГЕЙМС” ООД, със седалище и адрес на управление: гр.
София, район “Слатина”, ж.к. „Слатина – Христо Смирненски”, Търговски комплекс,
офис 8, ЕИК: 130948357, представлявано от Пламен Петров Петков - управител, за
игрална зала с адрес: гр. София, УПИ 705, кв. 66, магазин № 8, м. „Христо Смирненски Слатина”.
55. „ОУШЪН ГЕЙМС” ООД, със седалище и адрес на управление: гр.
София, район “Слатина”, ж.к. „Слатина – Христо Смирненски”, Търговски комплекс,
офис 8, ЕИК: 130948357, представлявано от Пламен Петров Петков - управител, за
игрална зала с адрес: гр. Ботевград, Софийска област, бул. „3-ти март” № 79, хотел
„Ботевград”.
56. „ОУШЪН ГЕЙМС” ООД, със седалище и адрес на управление: гр.
София, район “Слатина”, ж.к. „Слатина – Христо Смирненски”, Търговски комплекс,
офис 8, ЕИК: 130948357, представлявано от Пламен Петров Петков - управител, за
игрална зала с адрес: гр. София, ул. „Русалски лък” № 2А, обект 8.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
По раздел девети - Разглеждане на писмени искания за извършване на промени в
Удостоверение за издаден лиценз:
1. За игри в игрално казино:
1.1.„АКТИВ-БГ“АД, гр. София /изх. № П-2405/25.10.2013 г./,/вх. № И-2405/16.09.13г./
На 16.09.2013 г. с вх. № И-2405, 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 „АКТИВ-БГ” АД, гр.
София, за подмяна на 1 /един/, намаление с 2 /два/ броя игрални маси и утвърждаване на
Задължителни правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране
на хазартни игри в игрално казино и образци за счетоводна отчетност в игрално казино с
адрес: гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 131, х-л „София Принцес Хотел”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и 2 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във
връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателя на ДКХ предлага на членовете на
Държавната комисия по хазарта да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„АКТИВ-БГ” АД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Сердика”, бул.
„Княгиня Мария Луиза” № 131,ЕИК: 121634959, представлявано от Зейнеп Бирбудак и
Мехмет Бурхан Ергенч или Зейнеп Бирбудак и Мехмет Йозгюр Бюйюкер, или Мехмет Бурхан
Ергенч и Мехмет Йозгюр Бюйюкер, само двама по двама, за подмяна на 1 /един/, намаление с
2 /два/ броя игрални маси в игрално казино с адрес: гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза”
№ 131, х-л „София Принцес Хотел”.
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ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „АКТИВ-БГ” АД, гр. София,
Задължителни правила за организация на работата и финансовия контрол при организиране
на хазартни игри в игрално казино и образци за счетоводна отчетност.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2. За игри с игрални автомати:
2.1. „КАЛИМАН“ЕООД, гр. София /изх. № П-2662/24.10.2013 г./,/вх. № И2662/16.10.13г./
На 16.10.2013 г. с вх. № И-2662, 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 „КАЛИМАН” 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 в игрална
зала с адрес: гр. Разград, ул. „Марица” № 15.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и 2 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във
връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателя на ДКХ предлага на членовете на
Държавната комисия по хазарта да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„КАЛИМАН” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”, бул.
„Цариградско шосе”, 7-ми километър, сградата на ЗИТ, корпус ІІ, ет. 3, ЕИК: 040787168,
представлявано поотделно от Румен Манолов Данаилов – управител, и Христо Петров
Христов – управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Разград, ул. „Марица” № 15.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КАЛИМАН” ЕООД, гр. София,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането
са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.2. „КАЛИМАН“ЕООД, гр. София /изх. № П-2663/24.10.2013 г./,/вх. № И-2663/16.10.13г./
На 16.10.2013 г. с вх. № И-2663, 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 „КАЛИМАН” ЕООД, гр.
София, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомати и утвърждаване на Задължителни
игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална
зала с адрес: гр. Разград, ул. „Искър” № 16.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и 2 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
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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 председателя на ДКХ предлага на членовете
на Държавната комисия по хазарта да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„КАЛИМАН” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”, бул.
„Цариградско шосе”, 7-ми километър, сградата на ЗИТ, корпус ІІ, ет. 3, ЕИК: 040787168,
представлявано поотделно от Румен Манолов Данаилов – управител, и Христо Петров
Христов – управител, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Разград, ул. „Искър” № 16.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КАЛИМАН” ЕООД, гр. София,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането
са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.3. „КАЛИМАН“ЕООД, гр. София /изх. № П-2664/25.10.2013 г./,/вх. № И-2664/16.10.13г./
На 16.10.2013 г. с вх. № И-2664, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 3, т. 11 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „КАЛИМАН” ЕООД, гр.
София, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата и утвърждаване на Задължителни
игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална
зала с адрес: гр. Силистра, ул. „Хаджи Димитър” № 24.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и 2 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във
връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателя на ДКХ предлага на членовете на
Държавната комисия по хазарта да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„КАЛИМАН” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”, бул.
„Цариградско шосе”, 7-ми километър, сградата на ЗИТ, корпус ІІ, ет. 3, ЕИК: 040787168,
представлявано поотделно от Румен Манолов Данаилов и Христо Петров Христов –
управители, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Силистра,
ул. „Хаджи Димитър” № 24.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КАЛИМАН” ЕООД, гр. София,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането
са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
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Против - няма.
2.4. „ГРАНД МАКАО СОФИЯ“ЕООД, гр. София /изх. № П-2635/24.10.2013 г./,/вх. № И2635/10.10.13г./
На 10.10.2013 г. с вх. № И-2635, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 3, т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ГРАНД МАКАО
СОФИЯ” ЕООД, гр. София, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомати и утвърждаване на
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. София, ул. „Костенски водопад” № 102.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и 2 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във
връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателя на ДКХ предлага на членовете на
Държавната комисия по хазарта да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ГРАНД МАКАО СОФИЯ“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н
„Витоша”, ул. „Тодор Каблешков” № 53, вх. В, ап. 206, ЕИК: 201903610, представлявано от
Иво Велков Иванов – управител, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомати в игрална зала
с адрес: гр. София, ул. „Костенски водопад” № 102.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ГРАНД МАКАО СОФИЯ” ЕООД, гр.
София, Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането
са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.5. „НУШИ 67“ЕООД, гр. Ботевград /изх. № П-2521/24.10.2013 г./,/вх. № И2521/24.09.13г./
На 24.09.2013 г. с вх. № И-2521, 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 „НУШИ 67” ЕООД, гр.
Ботевград, за увеличение с 5 /пет/ броя игрални автомата и утвърждаване на Задължителни
игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална
зала с адрес: гр. Луковит, област Ловеч, ул. „Никола Йонков Вапцаров” № 4.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и 2 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във
връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателя на ДКХ предлага на членовете на
Държавната комисия по хазарта да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„НУШИ 67” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Ботевград, бул. „Цар
Освободител”, № 16, вх. Д, ет. 4, ап. 43, ЕИК: 201711880, представлявано от Теменужка
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Петрова Микова – управител, за увеличение с 5 /пет/ броя игрални автомата в игрална зала
с адрес: гр. Луковит, област Ловеч, ул. „Никола Йонков Вапцаров” № 4.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „НУШИ 67” ЕООД, гр. Ботевград,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането
са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.6. „ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН“АД, гр. София /изх. № П-2502/24.10.2013 г./,/вх. №
И-2502/23.09.13г./
На 23.09.2013 г. с вх. № И-2502, 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 подмяна на 3 /три/ броя, увеличение с 5 /пет/ броя
игрални автомата и утвърждаване на Задължителни игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Плевен, ул.
„Данаил Попов” № 12.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и 2 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във
връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателя на ДКХ предлага на членовете на
Държавната комисия по хазарта да разгледат постъпилото писмено 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 подмяна на 3 /три/ броя и увеличение с 5 /пет/ броя
игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Плевен, ул. „Данаил Попов” № 12.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН” 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.
2.7. „ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН“АД, гр. София /изх. № П-2618/24.10.2013 г./,/вх. №
И-2618/07.10.13г./
На 07.10.2013 г. с вх. № И-2618, 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 „ЕЛДОРАДО
КОРПОРЕЙШЪН” АД, гр. София, за подмяна на 12 /дванадесет/ броя игрални автомати и
утвърждаване на Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри
с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Плевен, ул. „Цар Борис III” № 2, х-л „Ростов“.
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В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и 2 от ЗХ се извърши проверка
на представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във
връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателя на ДКХ предлага на членовете на
Държавната комисия по хазарта да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН” АД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н
„Триадица”, ул. „Алабин” № 34, ет. 2, ЕИК: 121425308, представлявано от Антон Георгиев
Михов и Руди Христов Баков – заедно, за подмяна на 12 /дванадесет/ броя игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Плевен, ул. „Цар Борис III” № 2, х-л „Ростов“.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН” 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. „ВЕЛ ЕНТЪРТЕЙМЪНТ“ООД, гр. София /изх. № П-2658/24.10.2013 г./,/вх. № И2658/16.10.13г./
На 16.10.2013 г. с вх. № И-2658, 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 „ВЕЛ
ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ“ ООД, гр. София, за подмяна на 4 /четири/, увеличение с 4 /четири/ броя
игрални автомата и утвърждаване на Задължителни игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Велинград,
област Пазарджик, ул. „Александър Стамболийски“, бл. № 2, имот. план № 6459, кв. 110.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и 2 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във
връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателя на ДКХ предлага на членовете на
Държавната комисия по хазарта да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ВЕЛ ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ“ ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Триадица“, ул. „Алабин“ № 34, ЕИК: 200350974, представлявано от Васил Иванов Тошев управител, за подмяна на 4 /четири/ и увеличение с 4 /четири/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр. Велинград, област Пазарджик, ул. „Александър Стамболийски“, бл.
№ 2, имот. план № 6459, кв. 110.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ВЕЛ ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ“ ООД, гр.
София, Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането
са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
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Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.9. „ДЖЕНГО“ЕООД, гр. Добрич /изх. № П-2634/24.10.2013 г./,/вх. № И-2634/10.10.13г./
На 10.10.2013 г. с вх. № И-2634, 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 „ДЖЕНГО” ЕООД,
гр. Добрич, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата и утвърждаване на Задължителни
игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална
зала с адрес: гр. Добрич, ж.к. „Балик – Йовково юг”, ул. „Христо Ботев” № 56, ет. 2.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и 2 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във
връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателя на ДКХ предлага на членовете на
Държавната комисия по хазарта да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ДЖЕНГО” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Добрич, ж.к. „Балик” № 6, вх. Б,
ет. 2, ап. 4, ЕИК: 200847410, представлявано от Данаил Веселинов Николов – управител, за
подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Добрич, ж.к. „Балик –
Йовково юг”, ул. „Христо Ботев” № 56, ет. 2.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ДЖЕНГО” ЕООД, гр. Добрич,
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. „ХЕМУС ТУРС“ЕООД, гр. София /изх. № П-2631/24.10.2013 г./,/вх. № И2631/09.10.13г./
На 09.10.2013 г. с вх. № И-2631, 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 „ХЕМУС ТУРС”
ЕООД, гр. София, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат 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. София, ж.к. „Люлин”, бул. „Панчо Владигеров” № 74.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и 2 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във
връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателя на ДКХ предлага на членовете на
Държавната комисия по хазарта да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
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І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ХЕМУС ТУРС” ЕООД, гр. София, със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Младост”, бул. „Цариградско шосе” – 7-ми километър, сградата на ЗИТ, вх. 2, ет. 3, ЕИК:
102817233, представлявано от Йонко Маринов Радков - управител, за подмяна на 1 /един/
брой игрален автомат с 6 /шест/ броя игрални места с 1 /един/ брой игрален автомат с 6 /шест/
броя игрални места в игрална зала с адрес: гр. София, ж.к. „Люлин”, бул. „Панчо Владигеров”
№ 74.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ХЕМУС ТУРС” ЕООД, гр. София,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането
са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.11. „ХЕМУС ТУРС“ЕООД, гр. София /изх. № П-2633/24.10.2013 г./,/вх. № И2633/09.10.13г./
На 09.10.2013 г. с вх. № И-2633, 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 „ХЕМУС ТУРС”
ЕООД, гр. София, за подмяна на 17 /седемнадесет/ броя игрални автомата с 22 /двадесет и
два/ броя игрални места с 5 /пет/ броя игрални автомата с 37 /тридесет и седем/ броя игрални
места и утвърждаване на Задължителни игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Ломско шосе” №
176.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и 2 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във
връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателя на ДКХ предлага на членовете на
Държавната комисия по хазарта да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ХЕМУС ТУРС” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Младост”,
бул. „Цариградско шосе” – 7-ми километър, сградата на ЗИТ, вх. 2, ет. 3, ЕИК: 102817233,
представлявано от Йонко Маринов Радков - управител, за подмяна на 17 /седемнадесет/ броя
игрални автомата с 22 /двадесет и два/ броя игрални места с 5 /пет/ броя игрални автомата с
37 /тридесет и седем/ броя игрални места в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Ломско
шосе” № 176.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ХЕМУС ТУРС” ЕООД, гр. София,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането
са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
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2.12. „ХЕМУС ТУРС“ЕООД, гр. София /изх. № П-2632/24.10.2013 г./,/вх. № И2632/09.10.13г./
На 09.10.2013 г. с вх. № И-2632, 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 „ХЕМУС ТУРС”
ЕООД, гр. София, за 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. София, ул. „Боян
Дановски” № 9.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и 2 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във
връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателя на ДКХ предлага на членовете на
Държавната комисия по хазарта да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ХЕМУС ТУРС” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Младост”,
бул. „Цариградско шосе” – 7-ми километър, сградата на ЗИТ, вх. 2, ет. 3, ЕИК: 102817233,
представлявано от Йонко Маринов Радков - управител, за подмяна на 8 /осем/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. София, ул. „Боян Дановски” № 9.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ХЕМУС ТУРС” ЕООД, гр. София,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати 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.
2.13. „ХЕМУС ТУРС“ЕООД, гр. София /изх. № П-2665/25.10.2013 г./,/вх. № И2665/16.10.13г./
На 16.10.2013 г. с вх. № И-2665, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 3, т. 11 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ХЕМУС ТУРС” ЕООД, гр.
София, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата и утвърждаване на Задължителни
игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална
зала с адрес: гр. Благоевград, ул. „Крали Марко” № 8.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и 2 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във
връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателя на ДКХ предлага на членовете на
Държавната комисия по хазарта да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ХЕМУС ТУРС” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Младост”,
бул. „Цариградско шосе” – 7-ми километър, сградата на ЗИТ, вх. 2, ет. 3, ЕИК: 102817233,
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представлявано от Йонко Маринов Радков - управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. Благоевград, ул. „Крали Марко” № 8.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ХЕМУС ТУРС” ЕООД, гр. София,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.14. „КУИНС ТРЕЙД“ООД, гр. София /изх. № П-2602/24.10.2013 г./,/вх. № И2602/03.10.13г./
На 03.10.2013 г. с вх. № И-2602, 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 „КУИНС ТРЕЙД”
ООД, гр. София, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата и утвърждаване на
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати за игрална зала с адрес: гр. Гоце Делчев, област Благоевград, ул. „Струма” № 4.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и 2 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във
връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателя на ДКХ предлага на членовете на
Държавната комисия по хазарта да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
І. 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 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Гоце
Делчев, област Благоевград, ул. „Струма” № 4.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КУИНС ТРЕЙД” ООД, гр. София,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.15. „МОТ 70“ЕООД, гр. Бургас /изх. № П-2645/24.10.2013 г./,/вх. № И-2645/15.10.13г./
На 15.10.2013 г. с вх. № И-2645, 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 „МОТ -70” ЕООД, гр.
Бургас, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата със 7 /седем/ броя игрални места с 2 /два/
броя игрални автомата с 2 /два/ броя игрални места, вследствие на което игралните места
намаляват с 5 /пет/ броя, увеличение с 5 /пет/ броя игрални автомата, утвърждаване на
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати и Задължителни технически изисквания за системите за контрол върху хазартните
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игри и игралното оборудване в игрална зала с адрес: гр. Бургас, ж.к. „Братя Миладинови”,
срещу бл. № 5.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и 2 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във
връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателя на ДКХ предлага на членовете на
Държавната комисия по хазарта да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„МОТ -70” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ж.к. „Славейков”, бл. 13,
вх. 2, ет. 6, ап. 18, ЕИК: 102926909, представлявано от Димитър Кръстев Кръстев –
управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата със 7 /седем/ броя игрални места с 2
/два/ броя игрални автомата с 2 /два/ броя игрални места, вследствие на което игралните
места намаляват с 5 /пет/ броя и увеличение с 5 /пет/ броя игрални автомата в игрална зала с
адрес: гр. Бургас, ж.к. „Братя Миладинови”, срещу бл. № 5.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „МОТ -70” ЕООД, гр. Бургас,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати.
ІІI. Да бъдат утвърдени представените от „МОТ -70” ЕООД, гр. Бургас,
Задължителни технически изисквания за системите за контрол върху хазартните игри и
игралното оборудване.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.16. „БРИЗ-М“ЕООД, гр. София /изх. № П-2652/24.10.2013 г./,/вх. № И-2652/15.10.13г./
На 15.10.2013 г. с вх. № И-2652, 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 автомата и утвърждаване на Задължителни
игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална
зала с адрес: гр. София, район „Илинден”, местност „Разсадника - Бежанци”, ул. „Зографски
манастир” № 11, УПИ ІV-388 в кв. 13.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и 2 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във
връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателя на ДКХ предлага на членовете на
Държавната комисия по хазарта да разгледат постъпилото писмено 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 автомата в игрална зала с адрес: гр.
София, район „Илинден”, местност „Разсадника - Бежанци”, ул. „Зографски манастир” № 11,
УПИ ІV-388 в кв. 13.
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ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „БРИЗ-М” 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. ЕТ „ДЕНИ – ДЕНКА ВЕЛЕВА – СТЕЛА ВЕЛЕВА“, гр. Стара Загора /изх. № П2624/24.10.2013 г./,/вх. № И-2624/09.10.13г./
На 09.10.2013 г. с вх. № И-2624, 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 „ДЕНИ - ДЕНКА
ВЕЛЕВА - СТЕЛА ВЕЛЕВА”, гр. Стара Загора, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата и
утвърждаване на Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри
с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. Стара Загора, ул. „Стефан Стамболов” № 42.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и 2 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във
връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателя на ДКХ предлага на членовете на
Държавната комисия по хазарта да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на ЕТ
„ДЕНИ - ДЕНКА ВЕЛЕВА - СТЕЛА ВЕЛЕВА” със седалище и адрес на управление: гр.
Стара Загора, ул. „Георги Бенев” № 17, ЕИК: 201132099, представляван от Стела Стоянова
Велева /физическо лице – търговец/, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати в игрална
зала с адрес: гр. Стара Загора, ул. „Стефан Стамболов” № 42.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от ЕТ „ДЕНИ - ДЕНКА ВЕЛЕВА СТЕЛА ВЕЛЕВА”, гр. Стара Загора, Задължителни игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.18. „КАРИНА“ООД, гр. София /изх. № П-2659/24.10.2013 г./,/вх. № И-2659/16.10.13г./
На 16.10.2013 г. с вх. № И-2659, 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 „КАРИНА” ООД, гр.
София, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата и утвърждаване на Задължителни
игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална
зала с адрес: гр. София, район „Изгрев”, бул. „Цариградско шосе”, подлез „Студентски
общежития”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и 2 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
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При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на
разрешения за извършване на промени в тях. Предвид гореизложеното и на основание чл. 33,
ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателя на ДКХ предлага на членовете
на Държавната комисия по хазарта да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„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 подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата в игрална
зала с адрес: гр. София, район „Изгрев”, бул. „Цариградско шосе”, подлез „Студентски
общежития”.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КАРИНА” ООД, гр. София,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.19. „КИБЕЛА ГЕЙМС“ЕООД, гр. Ямбол /изх. № П-2554/24.10.2013 г./,/вх. № И2554/27.09.13г./
На 27.09.2013 г. с вх. № И-2554, 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 „КИБЕЛА ГЕЙМС”
ЕООД, гр. Ямбол, за подмяна на 19 /деветнадесет/ броя игрални автомата с 23 /двадесет и
три/ броя игрални места с 19 /деветнадесет/ броя игрални автомата с 19 /деветнадесет/ броя
игрални места, увеличение с 11 /единадесет/ броя игрални автомата и утвърждаване на
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Ямбол, ул. „Търговска” № 132.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и 2 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във
връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателя на ДКХ предлага на членовете на
Държавната комисия по хазарта да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„КИБЕЛА ГЕЙМС” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Ямбол, ул. „Търговска”
№ 132, ЕИК: 200933806, представлявано от Силвия Николаева Вергова – управител, за
подмяна на 19 /деветнадесет/ броя игрални автомата с 23 /двадесет и три/ броя игрални места
с 19 /деветнадесет/ броя игрални автомата с 19 /деветнадесет/ броя игрални места и
увеличение с 11 /единадесет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Ямбол, ул.
„Търговска” № 132.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КИБЕЛА ГЕЙМС” ЕООД, гр. Ямбол,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати.
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Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането
са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.20. „САМОКОВ – СПОРТ“ ЕООД, к.к. Боровец /изх. № П-2556/24.10.2013 г./,/вх. № И2556/27.09.13г./
На 27.09.2013 г. с вх. № И-2556, 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 „САМОКОВ СПОРТ” ЕООД, к.к. Боровец, община Самоков, х-л „Самоков”, за подмяна на 8 /осем/ броя
игрални автомата, увеличение с 1 /един/ брой игрален автомат с 5 /пет/ броя игрални места и
утвърждаване на Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри
с игрални автомати в игрална зала с адрес: к.к. „Боровец”, община Самоков, Софийска
област, х-л „Самоков”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и 2 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във
връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателя на ДКХ предлага на членовете на
Държавната комисия по хазарта да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„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 подмяна на 8 /осем/ броя игрални автомата, увеличение с 1
/един/ брой игрален автомат с 5 /пет/ броя игрални места в игрална зала с адрес: к.к.
„Боровец”, община Самоков, Софийска област, х-л „Самоков”.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „САМОКОВ - СПОРТ” ЕООД, к.к.
Боровец, община Самоков, х-л „Самоков”, Задължителни игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.21. „ЕТИРА“ООД, гр. Пловдив /изх. № П-2569/24.10.2013 г./,/вх. № И-2569/30.09.13г./
На 30.09.2013 г. с вх. № И-2569, 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.
Пловдив, за подмяна на 7 /седем/ броя и увеличение с 2 /два/ броя на игралните автомати и
утвърждаване на Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри
с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ж.к. „Тракия”, бл. 46, партер.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и 2 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във
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връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателя на ДКХ предлага на членовете на
Държавната комисия по хазарта да разгледат постъпилото писмено 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, р-н „Южен”,
ул. “Коматевско шосе” № 246, ЕИК: 115822173, представлявано от Виолета Рангелова
Рангелова – управител, за подмяна на 7 /седем/ броя и увеличение с 2 /два/ 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. 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.
2.22. „СКАРАБЕЙ 4“ООД, гр. Бургас /изх. № П-2297/25.10.2013 г./,/вх. № И2297/05.09.13г./
На 05.09.2013 г. с вх. № И-2297, 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 „СКАРАБЕЙ 4” ООД,
гр. Бургас, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат, увеличение със 7 /седем/ броя
игрални автомата и утвърждаване на Задължителни игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Бургас, ул.“
Александър Велики“ № 70, ет.-1, обект 11.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и 2 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във
връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателя на ДКХ предлага на членовете на
Държавната комисия по хазарта да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в Удостоверение за
издаден лиценз на „СКАРАБЕЙ 4” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул.
„Александър Велики” № 70, ет.-1, обект 11, ЕИК: 200771418, представлявано от Диана
Стоянова Велева –Иванова –управител и от Станислав Иванов Иванов – управител, заедно и
поотделно за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат и увеличение със 7 /седем/ броя
игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Бургас, ул. „Александър Велики” № 70, ет.-1,
обект 11.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „СКАРАБЕЙ 4” ООД гр. Бургас,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
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2.23. ЕТ „СИ-ЕЛ-ЕЛИТ – ЖЕЧО МАРИНОВ“, гр. Бургас /изх. № П-2616/25.10.2013
г./,/вх. № И-2616/04.10.13г./
На 07.10.2013 г. с вх. № И-2616, 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 „СИ-ЕЛ-ЕЛИТ –
ЖЕЧО МАРИНОВ”, гр. Бургас, за подмяна на 4 /четири/, увеличение с 1 /един/ брой игрален
автомат, утвърждаване на Задължителни игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри с игрални автомати и Задължителни технически изисквания за системите за
контрол върху хазартните игри и игралното оборудване в игрална зала с адрес: гр. Бургас, ул.
„Цар Петър” № 13-15, пл. № 590, 591 в УПИ І, кв. 48.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и 2 от ЗХ се извърши проверка
на представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във
връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателя на ДКХ предлага на членовете на
Държавната комисия по хазарта да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
ЕТ „СИ-ЕЛ-ЕЛИТ – ЖЕЧО МАРИНОВ” със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, кв.
„Славейков”, бл. 71, вх. 8, ет. 5, ап. 13, ЕИК: 812094175, представляван от Жечо Иванов
Маринов /физичeско лице – търговец/, за подмяна на 4 /четири/ и увеличение с 1 /един/ брой
игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Бургас, ул. „Цар Петър” № 13-15, пл. № 590, 591 в
УПИ І, кв. 48.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от ЕТ „СИ-ЕЛ-ЕЛИТ – ЖЕЧО
МАРИНОВ”, гр. Бургас, Задължителни игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри с игрални автомати.
ІІI. Да бъдат утвърдени представените от ЕТ „СИ-ЕЛ-ЕЛИТ – ЖЕЧО
МАРИНОВ”, гр. Бургас, 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.
2.24. „СИТ -33“ООД, гр. София /изх. № П-2527/25.10.2013 г./,/вх. № И-2527/24.09.13г./
На 24.09.2013 г. с вх. № И-2527, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „СИТ - 33“ ООД, гр.
София, за подмяна на 2 /два/, увеличение с 21 /двадесет и един/ броя игрални автомата и
утвърждаване на Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри
с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, бул.„Княгиня Мария Луиза“ № 98.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и 2 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на 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 председателя на ДКХ предлага на членовете на
Държавната комисия по хазарта да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
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I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„СИТ - 33“ ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Сердика“, бул.
„Княгиня Мария Луиза“ № 98, ЕИК: 131236188, представлявано от Лилия Миткова Петрова управител, за подмяна на 2 /два/ и увеличение с 21 /двадесет и един/ броя игрални автомата.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „СИТ - 33“ ООД, гр. София,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.25. „СИТ -99“ООД, гр. София /изх. № П-2651/25.10.2013 г./,/вх. № И-2651/15.10.13г./
На 15.10.2013 г. с вх. № И-2651, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „СИТ - 99“ ООД, гр.
София, за подмяна на 6 /шест/, увеличение с 4 /четири/ броя игрални автомата и утвърждаване
на Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. София, район “Сердика“, бул. „Княгиня Мария Луиза” №
102, ротонда Централна гара, магазин „Деница-1“.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и 2 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във
връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателя на ДКХ предлага на членовете на
Държавната комисия по хазарта да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„СИТ - 99” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Сердика, бул.
„Княгиня Мария Луиза” № 102, магазин „Деница 1“ ЕИК: 130090474, представлявано от
Тодор Константинов Димов - управител, за подмяна на 6 /шест/ и увеличение с 4 /четири/
броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, район “Сердика“, бул. „Княгиня
Мария Луиза” № 102, ротонда Централна гара, магазин „Деница-1“.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „СИТ - 99” ООД, гр. София,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати.
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. „ШАНС ГРУП ДУЛОВО“ЕООД, гр. Исперих /изх. № П-2636/25.10.2013 г./,/вх. №
И-2636/10.10.13г./
На 10.10.2013 г. с вх. № И-2636, 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 увеличение с 2 /два/ броя игрални автомата и
утвърждаване на Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри
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с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Дулово, област Силистра, ул. „Силистренско
шосе” № 3, УПИ І, пл. № 147 в кв. 16.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и 2 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във
връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателя на ДКХ предлага на членовете на
Държавната комисия по хазарта да разгледат постъпилото писмено 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 увеличение с 2 /два/ броя игрални автомата 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.
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. „ГРАНД КАЗИНО – 1“ООД, гр. София /изх. № П-2628/25.10.2013 г./,/вх. № И2628/09.10.13г./
На 09.10.2013 г. с вх. № И-2628, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1, т. 3, т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ГРАНД КАЗИНО 1” ООД, гр. София, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат и утвърждаване на
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати за игрална зала с адрес: гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики” № 100, хотел
„ВЕРЕЯ”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и 2 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във
връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателя на ДКХ предлага на членовете на
Държавната комисия по хазарта да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ГРАНД КАЗИНО - 1” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Лозенец”, ул. „Кричим” № 63, ЕИК: 175258559, представлявано от Галин Тотьов Василев управител, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Стара
Загора, бул. „Цар Симеон Велики” № 100, хотел „ВЕРЕЯ”.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ГРАНД КАЗИНО - 1” ООД, гр.
София, Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати.
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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. „ГРАНД КАЗИНО – 1“ООД, гр. София /изх. № П-2627/25.10.2013 г./,/вх. № И2627/09.10.13г./
На 09.10.2013 г. с вх. № И-2627, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1, т. 3, т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ГРАНД КАЗИНО 1” ООД, гр. София, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат и утвърждаване на
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати за игрална зала с адрес: гр. София, ж.к. „Красно село”, бл. 208 Б.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и 2 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във
връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателя на ДКХ предлага на членовете на
Държавната комисия по хазарта да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ГРАНД КАЗИНО - 1” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Лозенец”, ул. „Кричим” № 63, ЕИК: 175258559, представлявано от Галин Тотьов Василев управител, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. София, ж.к.
„Красно село”, бл. 208 Б.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ГРАНД КАЗИНО - 1” ООД, гр.
София, Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.29. „БЕЛФАСТ“ООД, гр. София /изх. № П-2648/25.10.2013 г./,/вх. № И-2648/15.10.13г./
На 15.10.2013 г. с вх. № И-2648, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1, т. 3, т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БЕЛФАСТ” ООД,
гр. София, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата и утвърждаване на Задължителни
игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална
зала с адрес: гр. София, р-н „Слатина”, ул. „Борис Христов” № 2 А.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и 2 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във
връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателя на ДКХ предлага на членовете на
Държавната комисия по хазарта да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
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І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„БЕЛФАСТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Лозенец”, ул.
„Кричим” № 63, ЕИК: 175023590, представлявано от Георги Методиев Карабельов –
управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, р-н
„Слатина”, ул. „Борис Христов” № 2 А.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „БЕЛФАСТ” ООД, гр. София,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати.
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. „УИН БЕТ -2“ООД, гр. София /изх. № П-2646/25.10.2013 г./,/вх. № И2646/15.10.13г./
На 15.10.2013 г. с вх. № И-2646, 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 „УИН БЕТ - 2” ООД, гр.
София, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата с 9 /девет/ броя игрални места и
утвърждаване на Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри
с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. София, р-н „Възраждане”, бул. „Кн. Мария
Луиза” № 35.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и 2 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във
връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателя на ДКХ предлага на членовете на
Държавната комисия по хазарта да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„УИН БЕТ - 2” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”, ул.
„Михаил Тенев” № 6, ет. 2, ЕИК: 201547309, представлявано от Данаил Христов Илиев –
управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата с 9 /девет/ броя игрални места в
игрална зала с адрес: гр. София, р-н „Възраждане”, бул. „Кн. Мария Луиза” № 35.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „УИН БЕТ - 2” ООД, гр. София,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.31. „ПРОЕКТ 2007“ЕООД, гр. София /изх. № П-2600/25.10.2013 г./,/вх. № И2600/02.10.13г./
На 02.10.2013 г. с вх. № И-2600, 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 „ПРОЕКТ 2007”, ЕООД,
гр. София, за подмяна на 10 /десет/ броя игрални автомата с 10 /десет/ броя игрални места с 5

Стр. 50
/пет/ броя игрални автомата с 10 /десет/ броя игрални места, 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
„Люлин“, ж.к. „Люлин“ 10 м.р., ул. „Гоце Делчев“ № 9, търговски комплект „Принцеса“.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и 2 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във
връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателя на ДКХ предлага на членовете на
Държавната комисия по хазарта да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ПРОЕКТ 2007” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Люлин“, ж.к.
„Люлин 10“, ул. „Гоце Делчев” № 9, ЕИК: 175212881, представлявано от Манол Иванов
Вълчев - управител, за подмяна на 10 /десет/ броя игрални автомата с 10 /десет/ броя игрални
места с 5 /пет/ броя игрални автомата с 10 /десет/ броя игрални места, увеличение с 2 /два/
броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, район „Люлин“, ж.к. „Люлин“ 10
м.р., ул. „Гоце Делчев“ № 9, търговски комплект „Принцеса“.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ПРОЕКТ 2007” ЕООД, гр. София,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.32. „НОВА АЛМ“ООД, гр. Варна /изх. № П-2594/25.10.2013 г./,/вх. № И2594/02.10.13г./
На 02.10.2013 г. с вх. № И-2594, 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 „НОВА АЛМ” ООД,
гр. Варна, за подмяна на 2 /два/, намаление с 1 /един/ брой игрален автомат, увеличение с 10
/десет/ броя местата на игрален автомат и утвърждаване на Задължителни игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Добрич, ул. „Независимост” № 1, кино „Родина”, ет. 2.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и 2 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във
връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателя на ДКХ предлага на членовете на
Държавната комисия по хазарта да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„НОВА АЛМ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район „Приморски”, к.к.
„Златни пясъци”, К. „Иглика-2”, вх. В, ет. 5, ап. 315, ЕИК: 201925940, представлявано от Асен
Людмилов Македонски - управител, за подмяна на 2 /два/, намаление с 1 /един/ брой игрален
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автомат, увеличение с 10 /десет/ броя местата на игрален автомат в игрална зала с адрес: гр.
Добрич, ул. „Независимост” № 1, кино „Родина”, ет. 2.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „НОВА АЛМ” ООД, гр. Варна,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.33. „ОУШЪН ГЕЙМС“ООД, гр. София /изх. № П-2568/25.10.2013 г./,/вх. № И2568/30.09.13г./
На 30.09.2013 г. с вх. № И-2568, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 32, чл.
38, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта (ЗХ) е подадено писмено искане от „ОУШЪН ГЕЙМС” ООД,
гр. София, за увеличение с 18 /осемнадесет/ броя игрални автомата с 21 /двадесет и един/ броя
игрални места и утвърждаване на Задължителни игрални условия и правила за организиране
на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, ул. “Русалски лък” №
2а, обект 8.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и 2 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във
връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателя на ДКХ предлага на членовете на
Държавната комисия по хазарта да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ОУШЪН ГЕЙМС” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район “Слатина”,
ж.к. „Слатина – Христо Смирненски”, Търговски комплекс, офис 8, ЕИК: 130948357,
представлявано от Пламен Петров Петков - управител, за увеличение с 18 /осемнадесет/ броя
игрални автомата с 21 /двадесет и един/ броя игрални места в игрална зала с адрес: гр. София,
ул. “Русалски лък” № 2а, обект 8.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ОУШЪН ГЕЙМС” ООД, гр. София,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.34. „КАЗИНО САЛОН“ЕООД, гр. София /изх. № П-2617/25.10.2013 г./,/вх. № И2617/07.10.13г./
На 07.10.2013 г. с вх. № И-2617, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО САЛОН”
ЕООД, гр. София, за увеличение с 3 /три/ броя игрални автомата и утвърждаване на
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
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автомати в игрална зала с адрес: гр. Крумовград, област Кърджали, ул. „Христо Ботев” №
1, хотел „Ахрида“.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и 2 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във
връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателя на ДКХ предлага на членовете на
Държавната комисия по хазарта да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„КАЗИНО САЛОН” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Оборище”, бул. „Мадрид” № 2А, ЕИК: 201230223, представлявано от Георги Петков
Карагьозов - управител, за увеличение с 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Крумовград, област Кърджали, ул. „Христо Ботев” № 1, хотел „Ахрида“.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КАЗИНО САЛОН” ЕООД, гр. София,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.35. „БЛЕК ЛЕЙБЪЛ КАЗИНО“ООД, гр. София /изх. № П-2701/25.10.2013 г./,/вх. №
И-2701/21.10.13г./
На 21.10.2013 г. с вх. № И-2701, 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 „БЛЕК ЛЕЙБЪЛ
КАЗИНО” ООД, гр.София, за увеличение с 4 /четири/ броя игрални автомата със 7 /седем/
броя игрални места и утвърждаване на Задължителни игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Хасково, ул.
„Сан Стефано“ № 3.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и 2 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във
връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателя на ДКХ предлага на членовете на
Държавната комисия по хазарта да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„БЛЕК ЛЕЙБЪЛ КАЗИНО” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Оборище“, ул. „Васил Априлов“ № 14, ЕИК: 200433128, представлявано от Благослав
Пламенов Благоев - управител и Георги Делчев Георгиев – управител, заедно и поотделно, за
увеличение с 4 /четири/ броя игрални автомата със 7 /седем/ броя игрални места в игрална
зала с адрес: гр. Хасково, ул. „Сан Стефано“ № 3.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „БЛЕК ЛЕЙБЪЛ КАЗИНО” ООД,
гр.София, Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати.
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Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.36. ЕТ „АДИ – НЕДЕЛЯ КРЪСТЕВА“, гр. Разград /изх. № П-2661/25.10.2013 г./,/вх. №
И-2661/16.10.13г./
На 16.10.2013 г. с вх. № И-2661, 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 „АДИ – НЕДЕЛЯ
КРЪСТЕВА”, гр. Разград, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата и утвърждаване на
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати за игрална зала с адрес: гр. Разград, ж.к. „Орел”, кооперативен пазар.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и 2 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във
връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателя на ДКХ предлага на членовете на
Държавната комисия по хазарта да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на ЕТ
„АДИ – НЕДЕЛЯ КРЪСТЕВА” със седалище и адрес на управление: гр. Разград, бул.
„България” № 3, ЕИК: 116573878, представляван от Неделя Кръстева Керчева /физическо
лице-търговец/, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр.
Разград, ж.к. „Орел”, кооперативен пазар.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от ЕТ „АДИ – НЕДЕЛЯ КРЪСТЕВА”, гр.
Разград, Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.37. ЕТ“АДИКА – АДРИАНА ЧАКЪРОВА“, гр. Разград /изх. № П-2660/25.10.2013
г./,/вх. № И-2660/16.10.13г./
На 16.10.2013 г. с вх. № И-2660, 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 „АДИКА –
АДРИАНА ЧАКЪРОВА”, гр. Разград, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата и
утвърждаване на Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри
с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. Разград, бул. „България” № 3.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и 2 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във
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връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателя на ДКХ предлага на членовете на
Държавната комисия по хазарта да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на ЕТ
„АДИКА – АДРИАНА ЧАКЪРОВА” със седалище и адрес на управление: гр. Разград, бул.
„България” № 3, ЕИК: 030131354, представляван от Адриана Георгиева Чакърова /физическо
лице – търговец/, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр.
Разград, бул. „България” № 3.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от ЕТ „АДИКА – АДРИАНА
ЧАКЪРОВА”, гр. Разград, Задължителни игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.38. „ГЛОБЪЛ ЛИНК“ООД, гр. Свиленград /изх. № П-2376/25.10.2013 г./,/вх. № И2376/13.09.13г./
На 13.09.2013 г. с вх. № И-2376, 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 „ГЛОБЪЛ ЛИНК”
ООД, гр. Свиленград, за намаление с 4 /четири/ броя игрални автомата, намаление с 2 /два/
броя игрални места от наличен игрален автомат за игрална зала с адрес: гр. Приморско,
област Бургас, ул. „Трети март” № 75.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и 2 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във
връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателя на ДКХ предлага на членовете на Държавната
комисия по хазарта да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ГЛОБЪЛ ЛИНК” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Свиленград, ул. „Тодор
Кирков” № 77А, ЕИК: 126111119, представлявано от Росен Йорданов Киришев – управител и
Курти Георгиев Куртев – управител, заедно и поотделно, за намаление с 4 /четири/ броя
игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Приморско, област Бургас, ул. „Трети март” №
75.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
3. За тото и лото игри:
3.1.„ЕВРОБЕТ“ООД, гр. София /изх. № П-2613/25.10.2013 г./,/вх. № И-2613/04.10.13г./
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На 04.10.2013 г. с вх. № И-2613, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, чл. 32, чл.
38, ал. 1 и 3 от Закона за хазарта (ЗХ), e подадено писмено искане от „ЕВРОБЕТ” ООД, гр.
София, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат
печалби за лото игра „ЛОТО ШАНС” с пет разновидности: „ЕВРОШАНС”,
„ЛОТОДЖАКПОТ”, „ЛОТОМАНИЯ”, „ШАНС” и „ПОКЕР ШАНС”, изразяваща се в
закриване на 8 /осем/ броя и откриване на 9 /девет/ броя букмейкърски пунктове.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и 2 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във
връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателя на ДКХ предлага на членовете на Държавната
комисия по хазарта да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издадено
удостоверение за издаден лиценз на „ЕВРОБЕТ” ООД със седалище и адрес на управление:
гр. София, район „Оборище”, ж.к. „Подуяне”, бул. „Ситняково” № 48, eт. 4, ЕИК: 121179290,
представлявано от Красен Христов Хинков - управител, изразяващи се в промяна в броя и
адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат печалби за лото игра
„ЛОТО ШАНС” с пет разновидности: „ЕВРОШАНС”, „ЛОТОДЖАКПОТ”, „ЛОТОМАНИЯ”,
„ШАНС” и „ПОКЕР ШАНС”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
4. За залагания върху резултати от спортни състезания:
4.1.„ЕВРОБЕТ“ООД, гр. София /изх. № П-2615/25.10.2013 г./,/вх. № И-2615/04.10.13г./
На 04.10.2013 г. с вх. № И-2615, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, чл. 32, чл. 38,
ал. 1 и 3 от Закона за хазарта (ЗХ), e подадено писмено искане от „ЕВРОБЕТ” ООД, гр.
София, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат
печалби за игра със залагания върху резултати от спортни състезания „СПОРТ ШАНС”,
изразяваща се в закриване на 8 /осем/ броя и откриване на 9 /девет/ броя букмейкърски
пунктове.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и 2 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във
връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателя на ДКХ предлага на членовете на Държавната
комисия по хазарта да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издадено
удостоверение за издаден лиценз на „ЕВРОБЕТ” ООД със седалище и адрес на управление:
гр. София, район „Оборище”, ж.к. „Подуяне”, бул. „Ситняково” № 48, ЕИК: 121179290,
представлявано от Красен Христов Хинков - управител, изразяващи се в промяна в броя и
адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат печалби за игра със
залагания върху резултати от спортни състезания „СПОРТ ШАНС”.
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Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането
са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
5. За залагания върху случайни събития:
5.1.„ЕВРОБЕТ“ООД, гр. София /изх. № П-2614/25.10.2013 г./,/вх. № И-2614/04.10.13г./
На 04.10.2013 г. с вх. № И-2614, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, чл. 32, чл. 38,
ал. 1 и 3 от Закона за хазарта (ЗХ), e подадено писмено искане от „ЕВРОБЕТ” ООД, гр.
София, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат
печалби за игра със залагания върху случайни събития „МЕДЖИК ШАНС”, изразяваща се в
закриване на 8 /осем/ броя и откриване на 9 /девет/ броя букмейкърски пунктове.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и 2 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във
връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателя на ДКХ предлага на членовете на Държавната
комисия по хазарта да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издадено
удостоверение за издаден лиценз на „ЕВРОБЕТ” ООД със седалище и адрес на управление:
гр. София, район „Оборище”, ж.к. „Подуяне”, бул. „Ситняково” № 48, eт. 4, ЕИК: 121179290,
представлявано от Красен Христов Хинков - управител, изразяващи се в промяна в броя и
адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат печалби за игра със
залагания върху случайни събития „МЕДЖИК ШАНС”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
6. За залагания върху резултати от спортни състезания от разстояние чрез Интернет:
6.1.EUROFOOTBALL LIMITED, Малта /изх. № П-2732/25.10.2013 г./,/вх. № И2732/24.10.13г./
На 24.10.2013 г. с вх. № И-2732, 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 EUROFOOTBALL LIMITED,
Малта, за подмяна на игрален софтуер на комуникационно оборудване на сайт за залагания
върху спортни състезания и надбягвания с коне и кучета от разстояние чрез интернет:
www.efbet.com.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и 2 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във
връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателя на ДКХ предлага на членовете на Държавната
комисия по хазарта да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
EUROFOOTBALL LIMITED, със седалище и адрес на управление: Малта, San Gwann,
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SGN1437, Flat 1, Suite 3, 64 Agiton Buildings, St. Anthony street, представлявано от Мартин
Красимиров Симеонов, за подмяна на игрален софтуер на комуникационно оборудване на
сайт за залагания върху спортни състезания и надбягвания с коне и кучета от разстояние чрез
интернет: www.efbet.com.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
Раздел десети - Разглеждане на писмени искания за утвърждаване на представени от
организаторите на хазартни игри правила по чл. 22, ал. 1, т. 4 - 7 и удостоверителни
знаци по чл. 22, ал. 1, т. 9 от Закона за хазарта:
1. За игри с игрални автомати:
1.1. „БЕЛФАСТ“ООД, гр. София /изх. № П-2596/24.10.2013 г./,/вх. № И-2596/02.10.13г./
На 02.10.2013 г. с вх. № И-2596, 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 „БЕЛФАСТ” ООД, гр. София,
за утвърждаване на Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни
игри с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. София, р-н „Слатина”, ул. „Борис
Христов” № 2 А.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и 2 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във
връзка с чл. 22, ал. 1, т. 11 от ЗХ председателя на ДКХ предлага на членовете на Държавната
комисия по хазарта да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „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” № 2 А, Задължителни игрални условия и правила
за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
„БРИЗ-М“ЕООД, гр. София /изх. № П-2653/24.10.2013 г./,/вх. № И-2653/15.10.13г./
На 15.10.2013 г. с вх. № И-2653, 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 „БРИЗ-М” ЕООД, гр. София,
за утвърждаване на Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни
игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Перник, кв. „Изток”, ул. „Юрий Гагарин”
№ 33.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и 2 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
1.2.
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извършване на промени в тях. Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във
връзка с чл. 22, ал. 1, т. 11 от ЗХ председателя на ДКХ предлага на членовете на Държавната
комисия по хазарта да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „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, Задължителни игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с
адрес: гр. Перник, кв. „Изток”, ул. „Юрий Гагарин” № 33.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
„БРИЗ-М“ЕООД, гр. София /изх. № П-2654/24.10.2013 г./,/вх. № И-2654/15.10.13г./
На 15.10.2013 г. с вх. № И-2654, 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 „БРИЗ-М” ЕООД, гр. София,
за утвърждаване на Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни
игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, район „Искър”, бул. „Професор
Цветан Лазаров” № 114.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и 2 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във
връзка с чл. 22, ал. 1, т. 11 от ЗХ председателя на ДКХ предлага на членовете на Държавната
комисия по хазарта да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „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, Задължителни игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с
адрес: гр. София, район „Искър”, бул. „Професор Цветан Лазаров” № 114.
1.3.

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.

„БРИЗ-М“ЕООД, гр. София /изх. № П-2655/24.10.2013 г./,/вх. № И-2655/15.10.13г./

На 15.10.2013 г. с вх. № И-2655, 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 „БРИЗ-М” ЕООД, гр. София,
за утвърждаване на Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни
игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, район „Студентски”, ул. „Проф. Др Иван Странски”, до бл. 58.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и 2 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
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необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във
връзка с чл. 22, ал. 1, т. 11 от ЗХ председателя на ДКХ предлага на членовете на Държавната
комисия по хазарта да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „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, Задължителни игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с
адрес: гр. София, район „Студентски”, ул. „Проф. Д-р Иван Странски”, до бл. 58.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.5. „ГРАНД КАЗИНО – 1“ООД, гр. София /изх. № П-2540/24.10.2013 г./,/вх. № И2540/26.09.13г./
На 26.09.2013 г. с вх. № И-2540, 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 „ГРАНД КАЗИНО-1”
ООД, гр. София, за утвърждаване на Задължителни игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. София, бул.
„Андрей Сахаров” № 74 А.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и 2 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във
връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателя на ДКХ предлага на членовете на
Държавната комисия по хазарта да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ГРАНД КАЗИНО-1” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Лозенец”,
ул. „Кричим” № 63, ЕИК: 175258559, представлявано от Галин Тотьов Василев - управител, за
игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Андрей Сахаров” № 74 А.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ГРАНД КАЗИНО-1” ООД, гр. София,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.6. „ГРАНД КАЗИНО – 1“ООД, гр. София /изх. № П-2539/24.10.2013 г./,/вх. № И2539/26.09.13г./
На 26.09.2013 г. с вх. № И-2539, 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 „ГРАНД КАЗИНО-1”
ООД, гр. София, за утвърждаване на Задължителни игрални условия и правила за
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организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. София,
ул. „Днепър” № 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и 2 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във
връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателя на ДКХ предлага на членовете на
Държавната комисия по хазарта да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ГРАНД КАЗИНО-1” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Лозенец”,
ул. „Кричим” № 63, ЕИК: 175258559, представлявано от Галин Тотьов Василев - управител, за
игрална зала с адрес: гр. София, ул. „Днепър” № 1.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ГРАНД КАЗИНО-1” ООД, гр. София,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.7. „ГРАНД КАЗИНО – 1“ООД, гр. София /изх. № П-2675/25.10.2013 г./,/вх. № И2675/17.10.13г./
На 17.10.2013 г. с вх. № И-2675, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ГРАНД КАЗИНО 1” ООД,
гр. София, за утвърждаване на Задължителни игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. София, район „Надежда”, ул.
„Днепър” № 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и 2 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във
връзка с чл. 22, ал. 1, т. 11 от ЗХ председателя на ДКХ предлага на членовете на Държавната
комисия по хазарта да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „ГРАНД КАЗИНО 1” ООД със седалище
и адрес на управление: гр. София, район „Лозенец“, ул. „Кричим“ № 63, ЕИК: 175258559
представлявано от Галин Тотьов Василев - управител за игрална зала с адрес: гр. София,
район “Надежда“, ул. „Днепър“ № 1, Задължителни игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
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Против - няма.
„ПОЛО 11“ЕООД, гр. София /изх. № П-2647/25.10.2013 г./,/вх. № И-2647/15.10.13г./
На 15.10.2013 г. с вх. № И-2647 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПОЛО 11” ЕООД, гр. София,
за утвърждаване на Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни
игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, р-н „Надежда“, бул. „Ломско
шосе” № 151.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и 2 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във
връзка с чл. 22, ал. 1, т. 11 от ЗХ председателя на ДКХ предлага на членовете на Държавната
комисия по хазарта да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „ПОЛО 11” ЕООД със седалище и адрес
на управление: гр. София, р-н „Средец”, ул. „Славянска” № 29, ет. 2, ЕИК: 130464790,
представлявано от Мариета Георгиева Цекова - Димитрова - управител и Борис Димов Петков
– прокурист, за игрална зала с адрес: гр. София, р-н „Надежда“, бул. „Ломско шосе” № 151,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати.
1.8.

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. За моментна лотарийна игра:
2.1.„НЮ ГЕЙМС“ООД, гр. София /изх. № П-2657/25.10.2013 г./,/вх. № И-2657/16.10.13г./
На 16.10.2013 г. с вх. № И-2657, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 9 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „НЮ ГЕЙМС” ООД, гр.
София, за утвърждаване на 1 /един/ брой образец на талон за участие в моментна лотарийна
игра „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ”, разновидност „BMW и кеш”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и 2 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във
връзка с чл. 22, ал. 1, т. 11 от ЗХ председателя на ДКХ предлага на членовете на Държавната
комисия по хазарта да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат решение, с което:
Да бъде утвърден представения от „НЮ ГЕЙМС” ООД със седалище и адрес на
управление: гр. София, район „Оборище”, ж.к. Подуяне, бул. „Ситняково” № 48, ЕИК:
201090102, представлявано от Калин Георгиев Попов – управител, 1 /един/ брой образец на
талон за участие в разновидност „BMW и кеш” на моментна лотарийна игра
„НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
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За - 5
Против - няма.
2.2.„НЮ ГЕЙМС“ООД, гр. София /изх. № П-2638/25.10.2013 г./,/вх. № И-2638/11.10.13г./
На 11.10.2013 г. с вх. № И-2638, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 9 и т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „НЮ ГЕЙМС” ООД, гр.
София, за утвърждаване на Задължителни игрални условия и правила за организиране и
провеждане на моментна лотарийна игра „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ” и утвърждаване на 1
/един/ брой образец на талон за участие в моментна лотарийна игра „НАЦИОНАЛНА
ЛОТАРИЯ”, разновидност „МЕГА МИЛИОНИ”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и 2 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във
връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателя на ДКХ предлага на членовете на
Държавната комисия по хазарта да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„НЮ ГЕЙМС” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище”, ж.к.
Подуяне, бул. „Ситняково” № 48, ЕИК: 201090102, представлявано от Калин Георгиев Попов
– управител, изразяваща се във вписването на нова разновидност - „МЕГА МИЛИОНИ” на
моментна лотарийна игра „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ”.
II. Да бъдат утвърдени представените от „НЮ ГЕЙМС” ООД, гр. София,
Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на моментна
лотарийна игра „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ”, включващи следната промяна:
1. В чл. 4 от правилата се добавя нова разновидност на моментна лотарийна
игра „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ” с наименования „МЕГА МИЛИОНИ”.
III. Да бъде утвърден представения 1 /един/ брой образец на талон за участие в
разновидност „МЕГА МИЛИОНИ” на моментна лотарийна игра „НАЦИОНАЛНА
ЛОТАРИЯ”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
Раздел единадесети - Поправка на очевидна фактическа грешка:
1. За игри с игрални автомати:
1.1.„ХЕМУС ТУРС“ЕООД, гр. София /изх. № П-2224.1/24.10.2013 г./,/вх. № И2224.1/18.10.13г./
На 18.10.2013 г. с писмо вх. № И-2224.1, Държавната комисия по хазарта (ДКХ)
е уведомена за допусната очевидна фактическа грешка в Удостоверение за издаден лиценз №
И-2224 от 04.10.2013 г.
На 27.08.2013 г. с вх. № И-2224, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ХЕМУС ТУРС ”
ЕООД, гр. София, за увеличение с 5 /пет/ броя игрални автомати и утвърждаване на
Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри с
игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. Оряхово, област Враца, площад „Цвети Иванов”
№ 1.
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Грешката се изразява в следното:
1. В Удостоверение за издаден лиценз № И-2224 от 04.10.2013 г. в таблицата с
джакпот системите e допуснатa очевиднa фактическa грешкa при изписването на
идентификационен номер на система за формиране на премия джакпот тип Magic Coin
Jackpotр, MC JP 07–017.
Вярното изписване на идентификационен номер на джакпот система тип Magic
Coin Jackpot, е MCJP 07–017 stcb.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1 във връзка с чл. 27, ал. 3 от
Закона за хазарта Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Поправя очевидна фактическа грешка, допусната в Решение № И-2224 от
27.09.2013 г.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.2.„ПОЛО 11“ЕООД, гр. София /изх. № П-1941.1/25.10.2013 г./,/вх. № И-1941.1/16.09.13г./
На 16.09.2013 г. с писмо вх. № И-1941.1, Държавната комисия по хазарта (ДКХ)
е уведомена за допусната очевиднa фактическa грешкa в Удостоверение за издаден лиценз №
И-1941 от 04.09.2013 г.
На 08.07.2013 г. с вх. № И-1941, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 32,
чл. 38, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПОЛО 11” ЕООД,
гр. София, за подмяна на 8 /осем/ броя игрални автомата и утвърждаване на промени в
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. София, район „Надежда”, бул. „Ломско шосе” № 151.
Грешката се изразява в следното:
При изготвяне на предложение № И-1941/09.08.2013 г. в списъка на игралните
автомати, които ще бъдат експлоатирани в игралната зала е допусната грешка в изписването
на идентификационния номер на игрален автомат с наименование PELIKAN PETE на позиция
№ 63 в таблицата с игралните автомати, които ще бъдат експлоатирани в игралната зала е
грешно записан идентификационния номер - DX46323X.
Вярното изписване на идентификационния номер на игралния автомат е
DX46323V.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1 във връзка с чл. 27, ал. 3 от
Закона за хазарта Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Поправя очевидна фактическа грешка, допусната в Решение № И-1941 от
23.08.2013 г.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.3.“НАЦИОНАЛ ГРУП“ООД, гр. София /изх. № П-2459.1/25.10.2013 г./,/вх. № И2459.1/15.10.13г./
На 15.10.2013 г. с писмо вх. № И-2459.1, Държавната комисия по хазарта (ДКХ)
е уведомена за допуснати очевидни фактически грешки в Удостоверение за издаден лиценз №
И-2459/30.09.2013 г.
На 19.09.2013 г. с вх. № И-2459, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „НАЦИОНАЛ ГРУП”
ООД, гр. София, за подмяна на 17 /седемнадесет/ с 24 /двадесет и четири/ броя игрални места
със 17 /седемнадесет/ с 24 /двадесет и четири/ броя игрални места, намаление с 8 /осем/ броя
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игрални автомата и утвърждаване на Задължителни игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ул.
„Иван Вазов” № 98.
Грешката се изразява в следното:
При изготвяне на предложение № И-2459/26.09.2013 г. в списъка на игралните
автомати, които ще бъдат експлоатирани в игралната зала е допусната грешка в изписването
на типа на игрални автомати с наименование PREMIER MULTI-4 на позиции №№ 16, 17, 18 и
19 в таблицата с игралните автомати, които ще бъдат експлоатирани в игралната зала е
грешно записан типа - EGT-VS5-4.
Вярното изписване на типа на игралните автомати е EGT-VS6-4.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1 във връзка с чл. 27, ал. 3 от
Закона за хазарта Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Поправя очевидна фактическа грешка, допусната в Решение № И-2459 от
27.09.2013 г.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.4. „МЕГА ШАНС ГРУП – гр. Исперих“ЕООД, гр. Завет /изх. № П-2170.1/25.10.2013
г./,/вх. № И-2170.1/02.10.13г./
На 02.10.2013 г. с писмо вх. № И-2170.1, Държавната комисия по хазарта (ДКХ)
е уведомена за допусната очевидна фактическа грешка в Удостоверение за издаден лиценз №
И-2170 от 17.09.2013 г.
На 15.08.2013 г. с вх. № И-2170, 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 „МЕГА ШАНС ГРУП гр. ЗАВЕТ” ЕООД, гр. Завет, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата, увеличение с 5
/пет/ броя игрални автомата и утвърждаване на Задължителни игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Завет, област
Разград, ул. „Освобождение” № 101.
Грешката се изразява в следното:
При изготвяне на предложение № И-2170/27.08.2013 г. в списъка на игралните
автомати, които ще бъдат експлоатирани в игралната зала е допусната грешка в изписването
на идентификационния номер на игрален автомат с наименование БАРГЕЙМ на позиция №
14 в таблицата с игралните автомати, които ще бъдат експлоатирани в игралната зала е
грешно записан идентификационния номер - 130220-003.
Вярното изписване на идентификационния номер на игралния автомат е
120320-003.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1 във връзка с чл. 27, ал. 3 от
Закона за хазарта Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Поправя очевидна фактическа грешка, допусната в Решение № И-2170 от
30.08.2013 г.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
Председател:
/Огнемир Митев/
Секретар-протоколчик:
/Теодора Генчева/

