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ОБЩИ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ
ИГРАЛНИ УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА
ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ
НА ТОТО И ЛОТО ИГРИ

РАЗДЕЛ ПЪРВИ
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Общите задължителни игрални условия и правила за
организиране и провеждане на тото и лото игри уреждат
изискванията, на които трябва да отговарят:
1. пунктовете за залагания и технически средства за
приемане на залозите;
2. централния пункт за обработка на получените залози и
резултатите от проведените тиражи;
3. място за съхраняване на документите, свързани с
организирането и провеждането на играта;
4. техническото и друго оборудване за провеждане на
играта и контрол;
5. персонала за провеждането и отчитането на играта;
6. необходимата касова и банкова наличност за изплащане
на печалбите;
7. правилата за организиране и провеждане на играта.
8. правилата и системите за подаване на информация за
формиране и разпределението на печалбите, съгласувана с Главна
данъчна дирекция.
Чл. 2. Настоящите задължителни игрални условия и правила са
общи, като организаторите на тото и лото игрите са длъжни да ги
спазват при изготвянето на конкретните игрални условия и правила за
съответните игри. Конкретните игрални условия и правила се
утвърждават от Държавната комисия по хазарта на основание чл. 18,
ал. 1, т. 12 от Закона за хазарта.
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РАЗДЕЛ ВТОРИ
ОБЩИ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ИГРАЛНИ УСЛОВИЯ

Чл. 3. (1) За организирането и провеждането на тото и лото игри
задължително условие е да има следния минимален персонал и
длъжности:
1. в пункт за залагания:
1.1. Приемчик (залогосъбирател) – приема залози и изплаща
печалби;
2. в централен пункт:
2.1. Ръководител “Приемане, обработка и контрол на залозите”;
2.2. Оператор “Приемане, обработка и контрол на залозите ;
2.3. Ръководител “Изчислителен център”;
2.4. Оператор в “Изчислителен център”;
2.5. Ръководител “Обработване и отчитане на рекламациите”;
2.6. оператор “Обработването и отчитането на рекламациите;
2.7. Касиер.
(2) При подаване на искане за издаване на разрешение за
организиране на тото и лото игри, организаторът задължително
представя утвърдени длъжностни характеристики на персонала по ал.
1, с подробно описание на неговите права и задължения.
РАЗДЕЛ ТРЕТИ
ОБЩИ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРАВИЛА

Чл. 4. (1) Тото и лото игрите са хазартни игри, при които се
залага върху една или повече състезателни цифрови комбинации,
изтеглят се определен брои числа и премира участника, които
правилно е прогнозирал тези числа или комбинация от числа.
(2) Премията по ал. 1 се изчислява въз основа на възможните
комбинации, на базата на играните числа и броя на реализираните
комбинации или се изчислява в сума, която точно определен брой
пъти надхвърля единичния залог.
Чл. 5. Участието в тото и лото игрите се осъществява по начин,
описан в правилата на игрите, изготвени и приети от организатора и
утвърдени от Държавната комисия по хазарта на основание чл. 18, ал.
1, т. 12 от Закона за хазарта.
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Чл. 6. (1) В правилата по чл. 5, организаторът е длъжен да
посочи:
1. Вида на играта;
2. Броя на състезателните цифрови комбинации, които ще
участват при провеждането на играта;
3. Периодичността на провеждане на играта;
4. Броя и наименование на игрите.
(2) Организаторът задължително описва правилата на всяка игра
поотделно и те се утвърждават от Държавната комисия по хазарта.
Правилата задължително включват:
1. Начин на изчисляване на премията съгласно чл. 39, ал. 1 от
Закона за хазарта;
2. Броя на числата или комбинациите , на които участниците
могат да правят предвиждания;
3. Брой на числата, които се изтеглят за присъждане на премия
на участника;
4. Минималният и максимален размер на залозите;
5. Начина на залагане от страна на участника;
6. Начини за съкратено записване на залозите на участниците;
7. Начин за
формиране на печалбите и определяне на
печелившите комбинации;
8. Начин и срок на изплащане на печалбите;
9. Начин на формиране, натрупване и разпределяне на фонд
Джакпот (ако има такъв);
10. Реда и сроковете за подаване на рекламации от участниците
в игрите.
Чл. 7. (1) Залози за тото и лото игри се приемат само чрез
талони, фишове и други удостоверителни знаци за участие в игрите,
утвърдени от ДКХ.
(2) Отпечатването, представянето и унищожаването на талоните,
фишовете и други удостоверителни знаци за участие в игрите се
извършва съгласно разпоредбите на Наредбата за условията и реда за
отпечатване и контрол върху ценните книги, издадена от министъра
на финансите и от одобрена с негова заповед печатница или
вносители на билети или хартия за тях. Унищожаването на талоните,
фишовете и другите удостоверителни знаци за участие в игрите, се
извършва от издателите в присъствието на длъжностните лица по
контрол върху хазарта, определени със заповед на председателя на
държавната комисия, за което се съставя протокол.
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(3) Преди издаване на фишове, билети или други удостоверителни
знаци за участие в тото и лото игри, заявителят представя пред
Държавната комисия по хазарта точно определен образец на
удостоверителен знак за участие. Те не се смятат за ценна книга на
приносител.
(4) В игрите не се допуска извършването на залог с повече от един
вид удостоверителен знак за участие.
Чл. 8. (1) В случаите на възникнали спорове или рекламации от
участници в игрите, те се решават от управителя на дружеството –
организатор или упълномощени от него лица в 14 дневен срок от
постъпване на жалбата /с копие до ДКХ/ от участника при
организатора на игрите.
(2) Когато възникналият спор или рекламация не се разреши в срока
по ал. 1, задължително се изготвя протокол, в който се описва
предмета на спора или рекламацията, подписва се от двете страни и в
седемдневен срок от съставянето му се изпраща до Държавната
комисия по хазарта.
(3) Когато права и интереси на участник са засегнати от възникнал
спор или рекламация, и решението на организатора не го
удовлетворява, той може да подаде до ДКХ писмено оплакване,
придружено с всички доказателства.
РАЗДЕЛ ЧЕТВЪРТИ
ОБЩИ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ
ПУНКТОВЕТЕ ЗА ЗАЛАГАНИЯ И ЦЕНТРАЛНИТЕ ПУНКТОВЕ ЗА
ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ТОТО И ЛОТО ИГРИ

Чл. 9. Задължителните изисквания към пунктовете за залагания
и централните пунктове за организиране и провеждане на тото и лото
игри обхващат: вида на помещенията, минималната площ, както и
необходимото оборудване в тях.
Чл. 10. Пункт за залагане е помещение, в което се приемат
залози и се изплащат печалби.
Чл. 11.(1) Задължителни изисквания към пункта за залагания:
1. помещението да е отделено от друг вид хазартна дейност;
2. да има минимална площ – 10 м2;
3. на входа на пункта да има информационни табла, от които да
е видно: името на дружеството – организатор на играта и работното
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време на пункта и цитирана изричната забрана за достъп на лицата,
посочени в чл. 73, ал. 1 от Закона за хазарта.
4. да се съхранява в пункта разрешение за организиране и
провеждане на тото и лото игри, удостоверяващо, че дружеството –
организатор има право да организира хазартна дейност в този пункт.
Чл. 12. Пунктът трябва да бъде осигурен със система за
сигурност или физическа охрана, както и да отговаря на нормативно
установените санитарно - хигиенни изисквания и изисквания за
противопожарна безопасност за подобен вид помещения
Чл. 13. (1) Задължително оборудване в пункта за залагане:
1.
Специално
оборудвано
място
за
приемане
на
удостоверителните знаци за участие
с обособени места за
съхраняване на:
1.1. сигнатурен печат – изработва се и се предоставя от
дружеството – организатор на игрите. Сигнатурният печат трябва да
съдържа името на дружеството – организатор на игрите и
идентификационния номер на пункта.;
1.2. удостоверителните знаци със залозите;
1.3. документация, свързана с извършване на дейността.
2. Каса или касетка за съхраняване на паричните средства от
постъпили залози и за изплащане на печалби.
3. Места за попълване на удостоверителните знаци за участие в
играта.
4. Информационно табло съдържащо:
4.1. игрални условия и правила за организиране и провеждане на
играта;
4.2. резултатите от изтеклия тираж;
4.3. програмите за предстоящите тиражи;
4.4. съобщения, указания и инструкции на дружеството –
организатор на играта.
4.5. специално оборудвано работно място с компютър,
периферни устройства, лицензиран системен и приложен софтуер – в
случаите, когато предвижданията и залозите се въвеждат в
компютърна информационна система, при приемането им в
пунктовете.
Чл. 14. Организаторът на тото и лото игрите е длъжен да има
централен пункт за приемане и обработка на информацията за
постъпили залози и изплатени печалби.
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Чл. 15. Централният пункт трябва да бъде осигурен с видеоохранителна система за защита и сигурност, както и да отговаря на
нормативно установените санитарно-хигиенни изисквания и
изискванията за противопожарна безопасност за подобен вид
помещения.
Чл. 16. (1) Централният пункт трябва да разполага с
необходимите за извършване на дейността помещения и оборудване:
1. помещение за приемане и обработка на информацията за
направените залози;
2. помещение за съхранение на паричните средства, постъпили в
брой в централния пункт;
3. помещение за изплащане на печалби, задължително
изолирано чрез защитно (бронирано) стъкло или решетка;
4. помещение (трезор) за съхраняване на информацията за
направените залози до изтичане на срока за изплащане на печалби и
правене на рекламации от участниците. В трезора задължително се
инсталира видео-охранителна система.
Чл. 17. (1) Помещението за приемане и обработка на
информацията за направените залози трябва да има утвърден от
управителя на дружеството режим за пропуск, регистрация и контрол.
(2) Организаторът на игрите определя лицата, които имат право на
достъп до помещенията по чл. 8, както и графика на достъп в тях.
Чл. 18. (1) Задължителните изисквания по отношение на
оборудването за технически контрол при провеждането на игрите
включват:
1. система за подаване на информация за формирането и
разпределението на печалбите съгласно чл. 39, ал. 5 от Закона за
хазарта, одобрена от Държавната комисия по хазарта;
2. компютри за обработка и архивиране на постъпващата
информация от направени залози и изплатени печалби и съответните
устройства за резервно захранване при прекъсване на тока (UPS,
генератор и др.);
3. видео охранителна техника за централния пункт – локална
алармена инсталация и бутон за връзка със СОД - МВР или
дружество, лицензирано за осъществяване на охранителна дейност.
Чл. 19. Използваното техническо оборудване за контрол трябва
да отговаря на действащите нормативни изисквания. Изменения или
промяна в техническото оборудване могат да се извършват след
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уведомяване на Държавната комисия по хазарта за извършване на
промяната.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

& 1. Настоящите общи задължителни игрални условия и правила за
организиране и провеждане на тото и лото игри са приети на
заседание на Държавната комисия по хазарта на 24.09.2004г. с
протокол № 21, на основание чл. 18, ал. 1, т. 4 от Закона за хазарта,
обн., ДВ, бр. 51 от 4.06.1999 г., изм. и доп. бр. 70 от 10.08.2004 г., в
сила от 1.01.2005 г.
& 2. Контролът по изпълнението им се осъществява от Държавната
комисия по хазарта към Министъра на финансите.
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ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРАВИЛА ЗА
ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА И ФИНАНСОВИЯ КОНТРОЛ
ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА ТОТО И ЛОТО ИГРИ.
ОБРАЗЦИ ЗА СЧЕТОВОДНА ОТЧЕТНОСТ
РАЗДЕЛ ПЪРВИ
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Задължителните правила за организацията на работа и
финансовия контрол при провеждане на тото и лото игри уреждат
изискванията, които трябва да спазва организатора и лицата, пряко
свързани с организирането, провеждането и отчитането на играта.
Чл. 2. Копие от утвърдените от Държавната комисия по хазарта
“Правила за организация на работа и финансов контрол” и образци се
съхраняват от организатора във всички пунктове.
РАЗДЕЛ ВТОРИ
ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА ПРИ
ПРОВЕЖДАНЕ НА ХАЗАРТНИ ТОТО И ЛОТО ИГРИ

Чл. 3. Приемането на залози в тото и лото игрите се извършва
по начина, определен в задължителните игрални условия и правила за
организиране на тото и лото игри, изготвени от организатора и
утвърдени от Държавната комисия по хазарта.
Чл. 4. (1) Организаторът на тото и лото игри задължително
изготвя конкретни правила за организацията на работа и финансовия
контрол. Правилата за организация на работата при провеждане на
игрите задължително обхващат следните процедури:
1. Приемане на залози от участниците в игрите;
2. Обработката на информацията за постъпилите залози от
участниците;
3. Деклариране на дължимия данък върху постъпленията от
залози;
4. Определяне и изплащане на печалбите;
5. Отчитане на постъпленията и печалбите;
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(2) Всички процедури по ал. 1 и свързаните с тях отчетни документи
се изготвят и приемат от организатора и се утвърждават от
Държавната комисия по хазарта.
Чл. 5. При участие в игрите не се допуска кредитиране на
играчите под каквато и да е форма.
Чл. 6. (1) Приемането на залози от участниците в игрите се
извършва от определени от дружеството – организатор на играта
длъжностни лица приемчици (залогосъбиратели), по начин, указан в
правилата на игрите, изготвени и приети от организатора и утвърдени
от Държавната комисия по хазарта.
(2) При деклариране на залог от страна на участника, същият
получава от организатора на играта потвърждение за извършения от
него залог. Потвърждението на залога се извършва по начин, описан
в правилата на игрите и утвърден от Държавната комисия по хазарта.
Чл. 7. Обработката на информацията за постъпилите залози от
участниците се извършва по следния начин:
1. Информацията за приетите залози се обработва чрез
компютърна система по начина, определен в правилата, изготвени и
приети от организатора на игрите и утвърдени от Държавната
комисия по хазарта.
2. След обработка на информацията за приетите залози се
изготвя отчет, който съдържа информация за постъпленията в тиража
(Образец № 1).
3. След обработка на информацията за постъпилите залози,
задължително се изготвя протокол за постъпленията от залози в
тиража.
Чл. 8. (1) Декларирането на дължимия данък върху
постъпленията от залози в тото и лото игрите се извършва след
обработка на данните за постъпленията от залози чрез компютърната
система, преди определяне на резултатите от всяка игра, като
организаторът изпраща в териториалната данъчна дирекция по място
на данъчната си регистрация декларация за дължимия данък върху
стойността на получените залози. Декларацията е по образец,
утвърден от министъра на финансите.
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(2) Дължимият данък се внася:
1. за игрите със седмичен цикъл – в срок 3 (три) работни дни
след определяне на резултатите, но преди определянето на
резултатите от следващата игра; при ежедневно провеждане на
игрите – в срок 3 (три) работни дни след определяне на резултатите за
предходните 7 (седем) календарни дни;
2. за игрите с по-голям цикъл – в 7-дневен срок след определяне
на резултатите.
Определяне и изплащане на печалбите
Чл. 9. (1) След приключване тегленето на тиража, в
компютърната система се въвеждат резултатите от тегленето печелившите числа и комбинации от числа.
(2) След приключване на съответния тираж се изготвя отчет, който
съдържа информация за печалбите (Образец № 2).
(3) След приключване на обработката на постъпленията и
определянето на печалбите в тиража, информацията за постъпилите
залози се пренася върху дигитален носител (магнитен, оптичен или
друг подобен).
(4) Дигиталният носител се съхранява в трезор по процедура, начин и
срок, определени в правилата на игрите, изготвени и приети от
организатора и утвърдени от Държавната комисия по хазарта.
(5) Начинът и срокът за изплащане на печалбите се определя от
организатора на игрите в правилата за провеждането им и се
утвърждават от Държавната комисия по хазарта.
(6) Печалбите, надхвърлящи разрешената от закона сума за
изплащане в брой, се изплащат по безкасов начин.
(7) При поискване от страна на участника, организаторът на игрите е
длъжен да му издаде счетоводен документ, удостоверяващ размера на
изплатената печалба. Вторият екземпляр от документа остава за
съхранение при организатора.
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Отчитане на постъпленията и печалбите
Чл. 10. След изтичане на срока за изплащане на печалби се
изготвят следните отчети:
1. Окончателен отчет за постъпленията от тиража (Образец №3).
2. Окончателен отчет за определените печалби в тиража
(Образец №4).
3. Отчет за изплатените и неизплатени печалби в тиража
(Образец № 5).
4. Отчет за изплатените печалби по рекламации в тиража
(Образец № 6).
Изготвяне на eжедневни и ежемесечни отчети за получени и
изплатени суми за участие в хазартна игра.
Чл. 11. (1) Организаторите на хазартни игри са длъжни да водят
ежедневен и ежемесечен отчет за получените и изплатените суми за
участие в хазартните игри .
(2) Организаторите на хазартни игри, които имат повече от един
обект или организират играта на територията на цялата страна,
изготвят само ежемесечни отчети, на базата на изготвените
ежедневни отчети в различните обекти на провеждане на хазартната
игра.
(3) За попълване на ежедневните отчети се ползва информацията от
Сведение за получените суми от постъпили залози и изплатените
суми за участие в тото и лото игри (Образец 7).
РАЗДЕЛ ТРЕТИ
ПРАВИЛА ЗА ФИНАНСОВ КОНТРОЛ И
СЪХРАНЕНИЕ НА СЧЕТОВОДНАТА ОТЧЕТНОСТ

Чл. 12. (1) Персоналът, необходим за провеждането на тото и
лото игрите, изпълнява задълженията си съгласно длъжностните си
характеристики, като спазва задължителните игрални условия и
правила на игрите, утвърдени от Държавната комисия по хазарта.
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(2) Организаторът на игрите, в правилата за организация на работата,
задължително посочва лицата от персонала, които изготвят,
проверяват и подписват утвърдените от Държавната комисия по
хазарта задължителни образци/документи/ за счетоводна отчетност,
както и лицата от персонала, които носят отговорност за правилното
прилагане на правилата.
(3) Персоналът е длъжен да прилага и изпълнява утвърдените от ДКХ
правила; да попълва утвърдените от Държавната комисия по хазарта
образци за счетоводна отчетност, по начините и в сроковете за
изготвяне на документите.
Чл. 13. (1) В централния офис на организатора на игрите се
съхраняват:
1. Задължителните образци за счетоводна отчетност (Образец №
1, 2, 3, 4, 5 и 6).
(2) Горните документи задължително се представят при поискване от
контролните органи по хазарта.
Чл. 14. В случаите, когато организаторите на хазартни игри
имат повече от един обект или организират играта на територията на
цялата страна, в отделните обекти се съхраняват:
1. Сведение за получените суми от постъпили залози и
изплатените суми за участие в тото и лото игри (Образец № 7);
Чл. 15. При осчетоводяване се спазват изискванията на Закона
за счетоводството и Националните счетоводни стандарти.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

& 1. Настоящите задължителни правила за организацията на работа и
финансовия контрол при организиране и провеждане на тото и лото
игри и образци за счетоводна отчетност са утвърдени на заседание на
Държавната комисия по хазарта на на 24.09.2004г. с протокол № 21,
на основание чл. 18, ал. 1, т. 9 от Закона за хазарта, обн., ДВ, бр. 51 от
4.06.1999 г., изм. и доп. бр. 70 от 10.08.2004 г., в сила от 1.01.2005 г.
& 2. Контролът по изпълнението им се осъществява от Държавната
комисия по хазарта към Министъра на финансите.
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Образец № 1

ОТЧЕТ
за постъпленията от залози в ТОТО И ЛОТО игри
тираж №
година
№
по
ред

Идентификация
на залозите

Брой залози

Постъпления лева

ВСИЧКО:
РЕКАПИТУЛАЦИЯ НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА
ВСИЧКО ……………….. ЗАЛОГА
ВСИЧКО ПОСТЪПЛЕНИЯ - ОБЩА СУМА ……………….. ЛЕВА
СЛОВОМ /…………………………………………………………………./
гр. …………………, …………………. год.,…………………… час.

ИЗГОТВИЛ:…………………………………………………………………………
/подпис, име и фамилия, длъжност/
ПРОВЕРИЛ:…………………………………………………………………………
/подпис, име и фамилия, длъжност/
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Образец № 2
ОТЧЕТ
за определените печалби в ТОТО и ЛОТО игри
тираж №
№ по ред

Идентификация на
печалбите

година

Печалби лева

ВСИЧКО:
РЕКАПИТУЛАЦИЯ НА ПЕЧАЛБИТЕ
ВСИЧКО ПЕЧАЛБИ - ОБЩА СУМА ………………. ЛЕВА
СЛОВОМ /………………………………………………………………./
гр. ………………….., …………………….. год., ……………………. час.

ИЗГОТВИЛ:…………………………………………………………………………
/подпис, име и фамилия, длъжност/
ПРОВЕРИЛ:…………………………………………………………………………
/подпис, име и фамилия, длъжност/
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Образец № 3

ОКОНЧАТЕЛЕН ОТЧЕТ
за постъпленията от залози в ТОТО и ЛОТО игри
тираж №
година
№
по
ред

Идентификация
на залозите

Брой залози

Постъпления лева

ВСИЧКО:
РЕКАПИТУЛАЦИЯ НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА
ВСИЧКО ……………….. ЗАЛОГА
ВСИЧКО ПОСТЪПЛЕНИЯ - ОБЩА СУМА ……………….. ЛЕВА
СЛОВОМ /…………………………………………………………………./
гр. …………………, …………………. год.,…………………… час.

ИЗГОТВИЛ:…………………………………………………………………………
/подпис, име и фамилия, длъжност/
ПРОВЕРИЛ:…………………………………………………………………………
/подпис, име и фамилия, длъжност/
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Образец № 4
ОКОНЧАТЕЛЕН ОТЧЕТ
за определените печалби в ТОТО и ЛОТО игри
тираж №
година
№ по ред

Идентификация на
печалбите

Печалби лева

ВСИЧКО:
РЕКАПИТУЛАЦИЯ НА ПЕЧАЛБИТЕ
ВСИЧКО ПЕЧАЛБИ - ОБЩА СУМА ………………. ЛЕВА
СЛОВОМ /………………………………………………………………./
гр. ………………….., …………………….. год., ……………………. час.

ИЗГОТВИЛ:…………………………………………………………………………
/подпис, име и фамилия, длъжност/
ПРОВЕРИЛ:…………………………………………………………………………
/подпис, име и фамилия, длъжност/
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Образец № 5

ОТЧЕТ
за изплатените и неизплатени печалби в ТОТО и ЛОТО игри
тираж №
№ Идентифи- Определени
по
кация на
печалби
ред печалбите
лева

Изплатени
печалби
лева

година
Неизплатени
печалби
лева

ВСИЧКО:
гр. ………………….., …………………….. год.,

ИЗГОТВИЛ:…………………………………………………………………………
/подпис, име и фамилия, длъжност/
ПРОВЕРИЛ:…………………………………………………………………………
/подпис, име и фамилия, длъжност/
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Образец № 6
ОТЧЕТ
за изплатените печалби по рекламации в ТОТО и ЛОТО игри
тираж №
№ по
ред

Идентификация на
рекламациите

година

Изплатени печалби
лева

ВСИЧКО:
РЕКАПИТУЛАЦИЯ НА ИЗПЛАТЕНИТЕ ПЕЧАЛБИ ПО РЕКЛАМАЦИИ
ВСИЧКО ПЕЧАЛБИ - ОБЩА СУМА ………………. ЛЕВА
СЛОВОМ /………………………………………………………………./
гр. ………………….., …………………….. год., ……………………. час.

ИЗГОТВИЛ:…………………………………………………………………………
/подпис, име и фамилия, длъжност/
ПРОВЕРИЛ:…………………………………………………………………………
/подпис, име и фамилия, длъжност/
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Образец № 7
………………………………………
(пункт за приемане на залози)
СВЕДЕНИЕ № ………………..
за получените суми от постъпили залози и изплатените печалби
за участие вТОТО и ЛОТО игри
на дата …………………………………………… г.
Изплатени печалби за
участие

Постъпили суми
за тиражи №№ ……………………………

в тиражи №№ ……………………………...
………………………………………………

брой
залози

Обща сума,
лева

Брой
печалби

Обща сума,
лева

ИЗГОТВИЛ:
…………………………………………………………………………………………
/подпис, име и фамилия, длъжност/
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СПРАВКА
ЗА ВЗЕТИТЕ ОТ ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА
РЕШЕНИЯ ЗА ПРОМЕНИ ВЪВ ВЕЧЕ ДАДЕНИ РАЗРЕШЕНИЯ
ПО ЗАКОНА ЗА ХАЗАРТА ПРЕЗ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2004 Г.

I. ТОТО И ЛОТО ИГРИ
• С решение № 674/17.09.2004 год. дава разрешение на ДП
“БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, за
промени в броя и адресите на обектите, в които ще се приемат залози
за тото играта “ТОТО 2”;
• С решение № 675/17.09.2004 год. дава разрешение на ДП
“БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, за
промени в броя и адресите на обектите, в които ще се приемат залози
за тото играта “ТОТО 2”;
II. ЗАЛАГАНИЯ
СЪСТЕЗАНИЯ

ВЪРХУ

РЕЗУЛТАТИ

ОТ

СПОРТНИ

• С решение № 676/17.09.2004 год. дава разрешение на
“ЕВРОФУТБОЛ” ООД, гр. София, за промени в броя и адресите на
букмейкърските пунктове, в които ще се приемат залози за игрите със
залагания върху резултати от спортни състезания;
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III. ХАЗАРТНИ ИГРИ В ИГРАЛНО КАЗИНО
• С решение № 659/17.09.2004 год. дава разрешение на
“КАЗИНО ЕЛИТ” АД, гр. София, за подмяна на 2 (два) броя и
увеличение с 1 (един) броя на игралните автомати в игрално казино с
адрес: с. Кулата, общ. Петрич, обл. Благоевград, магистрално
шосе Е-79;
IV. ХАЗАРТНИ ИГРИ С ИГРАЛНИ АВТОМАТИ
• С решение № 660/17.09.2004 год. дава разрешение на
“РАДКА МОСКОВА” ЕООД, гр. Самоков, за подмяна на 1 (един)
брой и намаление с 9 (девет) броя на игралните автомати в игрална
зала с адрес гр. Самоков, ул. “Ихтиманско шосе” № 1;
• С решение № 661/17.09.2004 год. дава разрешение на ЕТ
“РОСЕН ПЕРИНАРОВ”, гр. Сандански, за увеличаване с 18
(осемнадесет) броя на игралните автомати в игрална зала с адрес гр.
Сандански, ул. “Македония” № 1;
• С решение № 662/17.09.2004 год. дава разрешение на
“БЛИЦ ТРЕЙД КЪМПАНИ” ООД, гр. София, за подмяна на 2
(два) броя игрални автомати в игрална зала с адрес к.к.
“Пампорово”, общ. Чепеларе, х – л “Мургавец”;
• С решение № 663/17.09.2004 год. дава разрешение на
“БЛИЦ ТРЕЙД КЪМПАНИ” ООД, гр. София, за подмяна на 3
(три) броя игрални автомати в игрална зала с адрес гр. София, бул.
“Витоша” № 41;
• С решение № 664/17.09.2004 год. дава разрешение на “АБ
И МД” ЕООД, гр. Първомай, за подмяна на 2 (два) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес гр. Първомай, ул. “Зорница” № 1;
• С решение № 665/17.09.2004 год. дава разрешение на ЕТ
“СИ ЕЛ ЕЛИТ – ЖЕЧО МАРИНОВ”, гр. Бургас, за подмяна на 3
(три) броя игрални автомати в игрална зала с адрес гр. Бургас, бул.
“Стефан Стамболов” № 98;
• С решение № 666/17.09.2004 год. дава разрешение на ЕТ
“СИ ЕЛ ЕЛИТ – ЖЕЧО МАРИНОВ”, гр. Бургас, за подмяна на 3
(три) броя игрални автомати в игрална зала с адрес гр. Бургас, ж. к.
“Меден рудник” с/у бл. 416, “Анита”;

Бюлетин на Държавна комисия по хазарта

31

• С решение № 667/17.09.2004 год. дава разрешение на ЕТ
“СИ ЕЛ ЕЛИТ – ЖЕЧО МАРИНОВ”, гр. Бургас, за подмяна на 3
(три) броя игрални автомати в игрална зала с адрес гр. Айтос, ул.
“Хаджи Димитър” № 22;
• С решение № 668/17.09.2004 год. дава разрешение на
“ТОТАЛ ГРУП” ЕООД, гр. Свищов, за подмяна на 8 (осем) броя
игрални автомати в игрална зала с адрес гр. Свищов, ул. “Христо
Ботев” № 1;
• С решение № 669/17.09.2004 год. дава разрешение на
“КАЛИМАН” ЕООД, гр. София, за подмяна на 1 (един) брой
игрален автомат в игрална зала с адрес гр. Балчик, пл.
“Независимост” № 3;
• С решение № 670/17.09.2004 год. дава разрешение на
“ФОРТРЕС” ЕООД, гр. София, за подмяна на 1 (един) брой и
увеличаване с 3 (три) броя игралните автомати в игрална зала с адрес
гр. Пловдив, ул. “Иван Вазов” № 98;
• С решение № 671/17.09.2004 год. дава разрешение на ЕТ
“ПЕТЪР АНДРОНОВ”, гр. Ловеч, за подмяна на 3 (три) броя
игрални автомати в игрална зала с адрес гр. Ловеч, пл. “Тодор
Кирков” – Младежки дом;
• С решение № 672/17.09.2004 год. дава разрешение на ЕТ
“ИЛИЯН ЙОНОВ - ГЕЙМС”, гр. София, за подмяна на 3 (три) броя
игрални автомати в игрална зала с адрес гр. София, ул. “Борис
Христов” № 9;
• С решение № 673/17.09.2004 год. дава разрешение на
“ГЕЙМЪР - 2001” ООД, гр. София, за подмяна на 9 (девет) броя
игрални автомати в игрална зала с адрес гр. София, бул. “Гоце
Делчев” № 6;
• С решение № 679/17.09.2004 год. дава разрешение с
вписани нови обстоятелства на “ЕВРО ГЕЙМС” ООД, гр.
Благоевград, за организиране на хазартни игри с игрални автомати в
игрална зала с адрес гр. Благоевград, ул. “Крали Марко” № 1 –
промяна по съдебна регистрация – преместване на седалището и
адреса на управление от гр. София, ул. “Алабин” № 33, вх. А, ет. 2,
Търговски дом – Кантора 237 на гр. Благоевград, ул. “Крали
Марко” № 1;

Бюлетин на Държавна комисия по хазарта

32

• С решение № 680/17.09.2004 год. дава разрешение с
вписани нови обстоятелства на “НОВОТРОНИК” ЕООД, гр.
София, за организиране на хазартни игри с игрални автомати в
игрални зали с адрес: гр. Димитровград, бул. “България” № 1 –
Разрешение № 524/02.12.2003г., гр. Кърджали, к - с “Арпезос” - ЛОК
– Разрешение № 456/29.12.2002г., гр. Петрич, ул. “Опълченска” № 5 –
Разрешение № 128/18.04.2003г., гр. Сандански, ул. “Македония” № 18
– Разрешение № 123/12.06.2002г., гр. Добрич, ул. “П. Р. Славейков” Автогара – Разрешение № 526/02.12.2003г., гр. Добрич, ул. “25–ти
септември” № 17 – Разрешение № 523/02.12.2003г. – заличава като
управител Алида Добрева Василева Шике и вписва като управител
Николай Георгиев Божков;
• С решение № 681/17.09.2004 год. дава разрешение на
“ПРОФОНДО” АД, гр. София (в ликвидация), завписване на
промени по съдебната регистрацияв разрешение № 086/02.03.2001г.
съгласно съдебно решение № 10/04.06.2004г. на СГС, както следва:
премества седалището и адреса на управление в гр. София, ж. к. “Овча
купел 1”, бул. “Монтевидео” – ул. “Обиколна”, Т. Ц. “Овча купел”;
вписване като ликвидатор на Огнян Симеонов Тихов;
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СПРАВКА
ЗА ВЗЕТИТЕ ОТ ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА
РЕШЕНИЯ ЗА ОКОНЧАТЕЛНО ОТНЕМАНЕ НА
ДЕЙСТВИЕТО НА ДАДЕНИ РАЗРЕШЕНИЯ ПО
ЗАКОНА ЗА ХАЗАРТА ПРЕЗ МЕСЕЦ
СЕПТЕМВРИ 2004 г.

I. ХАЗАРТНИ ИГРИ С ИГРАЛНИ АВТОМАТИ

• С решение № 658/17.09.2004 год., на основание чл. 18, ал.

1, т. 2 във връзка с чл. 84, ал. 3 и чл. 84, ал. 1, т. 6 от Закона за хазарта,
Държавната комисия по хазарта окончателно отнема Разрешение №
216/08.08.2002г. за организиране на хазартни игри с игрални автомати
за игрална зала с адрес гр. Свищов, ул. “Н. Петков” № 12 на
“ЗАРКО” ЕООД, гр. Левски;
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СПРАВКА
ЗА ВЗЕТИТЕ ОТ ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА
РЕШЕНИЯ ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ИГРАЛНИ
УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА
ХАЗАРТНИ ИГРИ ПРЕЗ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2004 г.

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА УТВЪРДИ:
1. “Задължителни игрални условия и правила за
организиране и провеждане на хазартни игри”;
2. “Задължителни изисквания за игрални зали и
игралните казина по отношение вида на помещенията или
сградата, минимална площ и разпределението на помещенията”;
3. “Задължителни правила за организация на работа и
финансов контрол при провеждане на хазартни игри и образци за
счетоводна отчетност”
НА СЛЕДНИТЕ ОРГАНИЗАТОРИ НА ХАЗАРТНА ДЕЙНОСТ:

I. ХАЗАРТНИ ИГРИ С ИГРАЛНИ АВТОМАТИ:
• С решение № 677/17.09.2004 год. утвърждава на ЕТ
“СТАРТ 90 – ВАЛЕРИ ХРИСТОВ”, гр. София, представените
“Задължителни игрални условия и правила за организиране и
провеждане на хазартни игри с игрални автомати” със система за
формиране на премия “ДЖАКПОТ” тип BGJP 20.11, версия 1.01,
производител “Казино Технологии” АД при взаимно свързани
игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. София, бул. “Ломско
шосе” № 61;
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• С решение № 678/17.09.2004 год. утвърждава на “ММ И
В” ЕООД, гр. София, представените “Задължителни игрални
условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри с
игрални автомати” със система за формиране на премия “ДЖАКПОТ”
тип BGJP 20.11, при взаимно свързани игрални автомати за игрална
зала с адрес: гр. София, ул. “Царибродска” № 73;
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СПИСЪК – ДОПЪЛНЕНИЕ
НА ОДОБРЕНИТЕ ОТ ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ПО
МЕТРОЛОГИЯ И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР /ДАМТН/ И
УТВЪРДЕНИ ОТ ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА
/ДКХ/ ТИПОВЕ ИГРАЛНИ АВТОМАТИ И ДРУГИ
ИГРАЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ КЪМ
МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2004 г.

I. ИГРАЛНИ АВТОМАТИ:
№ Удосто Наименование Тип/версия
по верение
ред
№
1.

ИА 551 WMS

2.

ИА 552 ALPHA CLUB

3.

ИА 554 BLITZ

4.

ИА 555 PRINCES

5.

ИА 556 NOVOMATIC
FV-680 CF/
FV –623 CF D

6.

ИА 557 CRAZY BUGS

Вид

Wild Wilderness видеорийл
(PC)

Производител/ Рециклирал/
вносител
Номер на
Номер на
разрешение
разрешение

WMS Gaming Inc.
вносител
“Балканфон”
ЕООД
№ 072/26.04.2002г.
AGT
елекщтронна "Алфа Геймс
рулетка (PC) Технолоджи "
ООД
№ 510/04.08.2004г.
Action Money видеорийл
“Блиц-сервиз”
(PC)
ЕООД
№ 211/07.08.2002г.
P01-R
електронна
Elektoncek d.o.o
“Евро Геймс
рулетка
Словения
технолоджи”
(PC)
ООД,
№
082/08.04.2003г
Dolphin’s Pearl видеослот
Austrian gaming
(SIMM)
Industries,
вносител
“Бонако” ООД
№ 356/03.10.2001
GP-1
видеорийл
“Геймпром”
(PC)
ЕООД
№ 472/19.07.2004г.

Заявител

“Балканфон” ЕООД

“Алфа Геймс
Технолоджи” ООД
“Блиц-сервиз” ЕООД
“Евро Геймс
технолоджи” ООД

“Бонако” ООД

“Геймпром” ЕООД

