РЕПУБЛИКАБЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВОНАФИНАНСИТЕ
ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА

ПРОТОКОЛ
№9
София, 19.07.2012 г.
Днес, 19 юли 2012 г. се проведе заседание на Държавната комисия по хазарта с
участието на г-н Калоян Кръстев – председател; Елена Панева, Мирослава Христова,
Сергей Кацаров, Цветка Ангелова – членове.
На заседанието присъства г-н Младен Петрунов – директор на Дирекция „РКХД”
в ДКХ.
Заседанието се проведе при наличието на предвидения в закона кворум, при
следния
ДНЕВЕН РЕД:
ПЪРВИ РАЗДЕЛ - Разглеждане на писмено искане за издаване на разрешение за
обект, в които са се организирали хазартни игри, отложено от заседанието на ДКХ
от 19.06.2012 г.
1. За игрално казино:
1.„ИМПЕРИАЛ БГ”ООД, гр. Несебър /вх. № П-1340/16.07.12/,/И-1340/29.05.12г./
ВТОРИ РАЗДЕЛ - Утвърждаване на списък на одобрените от Българския институт
по метрология типове и модификации на игрални автомати и други игрални
съоръжения, които могат да се произвеждат, внасят и експлоатират в страната
/изх. № П-795/17.07.2012 г./
ТРЕТИ РАЗДЕЛ - Разглеждане на писмени искания за промени в обстоятелствата
по издадени разрешения и за утвърждаване на задължителни игрални условия и
правила за организиране и провеждане на хазартни игри:
1. За игрални зали:
1.1.„М.М.Г.”ООД, гр. София /вх. № П-1673/17.07.12/,/И-1673/29.06.12г./
1.2.„М.М.Г.”ООД, гр. София /вх. № П-1746/18.07.12/,/И-1746/16.07.12г./
ЧЕТВЪРТИ РАЗДЕЛ - Разглеждане на писмени искания за промени в
обстоятелствата по издадени разрешения:
1. За игрално казино:
1.1.„АСТЕРА 1”ЕАД, гр. Варна /вх. № П-1449/12.07.12/,/И-1449/12.06.12г./
2. За игрални зали:
2.1.„НАЦИОНАЛ ГРУП”ООД, гр. София /вх. № П-1682/12.07.12/,/И-1682/29.06.12г./
2.2.„УЪРЛД ГЕЙМ”ООД, гр. София /вх. № П-1744/18.07.12/,/И-1744/16.07.12г./
2.3.„УИН БЕТ - 3”ООД, гр. София /вх. № П-1745/18.07.12/,/И-1745/16.07.12г./
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ПЕТИ РАЗДЕЛ - Предсрочно прекратяване действието на издадени разрешения:
1. За игрално казино:
1.1.„РИДЖЪНТ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ”ЕООД, гр. София /вх. № П-1691/18.07.12/,/И1691/29.06.12г./
2. За игрални зали:
2.1.„ТРАКИЯ - 10”ЕООД, гр. Търговище /вх. № П-1659/11.07.12/,/И-1659/28.06.12г./
2.2.„КАЛИМАН”ЕООД, гр. София /вх. № П-1661/11.07.12/,/И-1661/28.06.12г./
2.3.„ПИРИН ТУРС 2002”ЕООД, гр. София /вх. № П-1662/11.07.12/,/И-1662/28.06.12г./
2.4.„ДЕЛТА ТУРС 2002”ЕООД, гр. София /вх. № П-1680/11.07.12/,/И-1680/29.06.12г./
2.5.„АЙ ДЖИ ЕМ”АД, гр. София /вх. № П-1708/11.07.12/,/И-1708/05.07.12г./
2.6.„БАГИРА-К-Й”ЕООД, гр. Казанлък /вх. № П-1727/17.07.12/,/И-1727/12.07.12г./
2.7.„БАГИРА-К-Й”ЕООД, гр. Казанлък /вх. № П-1728/17.07.12/,/И-1728/12.07.12г./
2.8.„ФАВОРИТ”ЕООД, гр. Смолян /вх. № П-1732/18.07.12/,/И-1732/13.07.12г./
2.9.„ФЛАМИНГО 78”ЕООД, гр. София /вх. № П-1751/18.07.12/,/И-1751/17.07.12г./
2.10.„ФЛАМИНГО 78”ЕООД, гр. София /вх. № П-1752/18.07.12/,/И-1752/17.07.12г./
2.11.„ЖОКЕР - 1999”ООД, гр. Сливен /вх. № П-1753/18.07.12/,/И-1753/17.07.12г./
3. За числова лотарийна игра „БИНГО”:
3.1.„ЙОРСТ”ЕООД, гр. София /вх. № П-1676/12.07.12/,/И-1676/29.06.12г./
3.2.„РЮГЕН ІІ”ООД, гр. Несебър /вх. № П-1705/16.07.12/,/И-1705/05.07.12г./
ШЕСТИ РАЗДЕЛ - Разглеждане на писмени искания за издаване на разрешения за
нови обекти:
1. За игрално казино:
1.1.„ПАША ЕНТЪРТЕЙМЪНТ”ЕАД, гр. София /вх. № П-1549/11.07.12/,/И1549/20.06.12г./
2. За игрални зали:
2.1.„ЧЕРРИ”ООД, гр. Русе /вх. № П-1483/11.07.12/,/И-1483/14.06.12г./
2.2.ЕТ„ОРЛИН ИВАНОВ - КОМЕРС”, гр. Русе /вх. № П-1671/18.07.12/,/И1671/29.06.12г./
2.3.„ИНФОФЕСТ”ЕООД, гр. Пазарджик /вх. № П-1677/17.07.12/,/И-1677/29.06.12г./
2.4.„ИНФОФЕСТ”ЕООД, гр. Пазарджик /вх. № П-1678/17.07.12/,/И-1678/29.06.12г./
2.5.„Е.Г. - КЪРДЖАЛИ”ООД, гр. София /вх. № П-1684/16.07.12/,/И-1684/29.06.12г./
СЕДМИ РАЗДЕЛ - Разглеждане на писмени искания за издаване на разрешения за
обекти, в които са се организирали хазартни игри:
1. За игрално казино:
1.1.„РИДЖЪНТ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ”ЕООД, гр. София /вх. № П-1690/18.07.12/,/И1690/29.06.12г./
2. За игрални зали:
2.1.„ФЛАМИНГО 78”ЕООД, гр. София /вх. № П-1639/18.07.12/,/И-1639/25.06.12г./
2.2.„ФЛАМИНГО 78”ЕООД, гр. София /вх. № П-1640/18.07.12/,/И-1640/25.06.12г./
2.3.„ЖОКЕР - 1999”ООД, гр. Сливен /вх. № П-1642/18.07.12/,/И-1642/26.06.12г./
2.4.ЕТ„МАХМУД - МАХМУД ЮСЕИН”, гр. Кърджали /вх. № П-1674/16.07.12/,/И1674/29.06.12г./
2.5.„ФАВОРИТ”ЕООД, гр. Смолян /вх. № П-1685/18.07.12/,/И-1685/29.06.12г./
ОСМИ РАЗДЕЛ – Разглеждане на писмени искания за продължаване на срока (по
чл. 35 от ЗХ /отм./) на издадени разрешения:
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1. За игрални зали:
1.1.„МОТ 70”ЕООД, гр. Бургас /вх. № П-1655/16.07.12/,/И-1655/27.06.12г./
1.2.ЕТ„ВАЛЕНТИН ДУМЧЕВ”, гр. Пловдив /вх. № П-1665/17.07.12/,/И-1665/29.06.12г./
1.3.ЕТ„ГЕОРГИ БУКОРЕЩЛИЕВ”, гр. Пловдив /вх. № П-1666/17.07.12/,/И1666/29.06.12г./
2. За производство и разпространение на игрални съоръжения за хазартни игри:
2.1.„АДМИРАЛ ГРУП”ЕООД, гр. София /вх. № П-1663/17.07.12/,/И-1663/28.06.12г./
2.2.„БУЛ ГЕЙМС”ЕООД, гр. Пловдив /вх. № П-1683/17.07.12/,/И-1683/29.06.12г./
ДЕВЕТИ РАЗДЕЛ – Разглеждане на писмени искания за промени във вече
издадени разрешения:
1. За игрални казина:
1.1.„АКТИВ БГ”АД, гр. София /вх. № П-1564/11.07.12/,/И-1564/21.06.12г./
1.2.„СТАР ПРИНЦЕС”ЕАД, гр. Свиленград /вх. № П-1565/11.07.12/,/И-1565/21.06.12г./
1.3.„ЕНТЕРТЕЙМАНТ”АД, гр. Пловдив /вх. № П-1566/11.07.12/,/И-1566/21.06.12г./
1.4.„ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД”ЕАД, гр. Свиленград /вх. № П-1608/11.07.12/,/И1608/22.06.12г./
1.5.„АНГЛО-БОЛКАН”ООД, гр. София /вх. № П-1712/13.07.12/,/И-1712/09.07.12г./
1.6.„КАЗИНО ДИАМАНТ”ООД, гр. Пловдив /вх. № П-1700/17.07.12/,/И-1700/03.07.12г./
2. За игрални зали:
2.1.„ВЪЛЕВИ”ООД, гр. Чирпан /вх. № П-1435/18.07.12/,/И-1435/11.06.12г./
2.2.„КАЯ 1”ЕООД, гр. София /вх. № П-1497/16.07.12/,/И-1497/15.06.12г./
2.3.ЕТ„НУШИ-ТЕМЕНУЖКА ПЕТРОВА”, гр. Ботевград /вх. № П-1532/12.07.12/,/И1532/19.06.12г./
2.4.ЕТ„КОСТА АЛЕКСИЕВ НИКОЛОВ - КАН”, гр. Нова Загора /вх. № П1536/12.07.12/,/И-1536/19.06.12г./
2.5.„ЕСОЕСБГ”ЕООД, гр. Пловдив /вх. № П-1537/13.07.12/,/И-1537/19.06.12г./
2.6.„БАРГЕЙМ”АД, гр. София /вх. № П-1541/11.07.12/,/И-1541/19.06.12г./
2.7.„БАРГЕЙМ”АД, гр. София /вх. № П-1542/11.07.12/,/И-1542/19.06.12г./
2.8.„КАЗИНО ГРУП”ООД, гр. София /вх. № П-1543/11.07.12/,/И-1543/19.06.12г./
2.9.„ЕМ ДЖИ ЕС ГЕЙМС”ЕООД, гр. Пловдив /вх. № П-1559/11.07.12/,/И1559/20.06.12г./
2.10.„МЕРИКАН - 2000”ЕООД, гр. Русе /вх. № П-1568/16.07.12/,/И-1568/21.06.12г./
2.11.„МЕРИКАН - 2000”ЕООД, гр. Русе /вх. № П-1572/16.07.12/,/И-1572/21.06.12г./
2.12.ЕТ„МИХАИЛ КОРАДОВ”, гр. Пловдив /вх. № П-1585/13.07.12/,/И-1585/21.06.12г./
2.13.„ОСКАР БЕТ”ООД, гр. Пловдив /вх. № П-1636/13.07.12/,/И-1636/25.06.12г./
2.14.„ГРАНД КАЗИНО”ООД, гр. София /вх. № П-1591/11.07.12/,/И-1591/22.06.12г./
2.15.„ГРАНД КАЗИНО - 1”ООД, гр. София /вх. № П-1587/11.07.12/,/И-1587/22.06.12г./
2.16.„ГРАНД КАЗИНО - 1”ООД, гр. София /вх. № П-1588/11.07.12/,/И-1588/22.06.12г./
2.17.„ГРАНД КАЗИНО - 1”ООД, гр. София /вх. № П-1590/11.07.12/,/И-1590/22.06.12г./
2.18.„ГРАНД КАЗИНО - 1”ООД, гр. София /вх. № П-1614/11.07.12/,/И-1614/22.06.12г./
2.19.„ГРАНД КАЗИНО - 2”ООД, гр. София /вх. № П-1615/11.07.12/,/И-1615/22.06.12г./
2.20.„ГРАНД КАЗИНО - 3”ООД, гр. София /вх. № П-1589/11.07.12/,/И-1589/22.06.12г./
2.21.„МИЛИОН КАЗИНО”ООД, гр. София /вх. № П-1707/16.07.12/,/И-1707/05.07.12г./
2.22.„БРАТЯ МАТЕВИ”ЕООД, гр. София /вх. № П-1598/11.07.12/,/И-1598/22.06.12г./
2.23.„БРАТЯ МАТЕВИ”ЕООД, гр. София /вх. № П-1599/11.07.12/,/И-1599/22.06.12г./
2.24.ЕТ„ВЕНЦИ-61-ВЕЛИСЛАВ ВАСИЛЕВ”, гр. Червен бряг /вх. № П1600/11.07.12/,/И-1600/22.06.12г./
2.25.„ШАНС 07”ЕООД, гр. Поморие /вх. № П-1602/11.07.12/,/И-1602/22.06.12г./
2.26.„ЛОТОС”ООД, гр. Сливен /вх. № П-1617/11.07.12/,/И-1617/22.06.12г./
2.27.„КРИСИ”ООД, гр. Бургас /вх. № П-1618/12.07.12/,/И-1618/22.06.12г./
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2.28.„ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ”ЕООД, гр. Варна /вх. № П-1622/11.07.12/,/И-1622/25.06.12г./
2.29.„ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ”ЕООД, гр. Варна /вх. № П-1623/11.07.12/,/И-1623/25.06.12г./
2.30.„ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ”ЕООД, гр. Варна /вх. № П-1624/11.07.12/,/И-1624/25.06.12г./
2.31.„ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ”ЕООД, гр. Варна /вх. № П-1625/11.07.12/,/И-1625/25.06.12г./
2.32.„ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ”ЕООД, гр. Варна /вх. № П-1626/13.07.12/,/И-1626/25.06.12г./
2.33.„ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ”ЕООД, гр. Варна /вх. № П-1630/13.07.12/,/И-1630/25.06.12г./
2.34.„ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ”ЕООД, гр. Варна /вх. № П-1631/13.07.12/,/И-1631/25.06.12г./
2.35.„ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ”ЕООД, гр. Варна /вх. № П-1632/13.07.12/,/И-1632/25.06.12г./
2.36.„ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ”ЕООД, гр. Варна /вх. № П-1633/11.07.12/,/И-1633/25.06.12г./
2.37.„ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ”ЕООД, гр. Варна /вх. № П-1634/11.07.12/,/И-1634/25.06.12г./
2.38.„ЕКЗА ГРУП”ООД, гр. Варна /вх. № П-1635/12.07.12/,/И-1635/25.06.12г./
2.39.„К И К”ООД, гр. Монтана /вх. № П-1627/16.07.12/,/И-1627/25.06.12г./
2.40.„К И К”ООД, гр. Монтана /вх. № П-1628/16.07.12/,/И-1628/25.06.12г./
2.41.ЕТ„ИЛВИ-ВАЛЕРИ АПОСТОЛОВ”, гр. Монтана /вх. № П-1629/16.07.12/,/И1629/25.06.12г./
2.42.„ФИНАНС КОНСУЛТ - 2005”ООД, гр. Търговище /вх. № П-1637/11.07.12/,/И1637/25.06.12г./
2.43.„МИЛАРА ПЛЕЙ”ООД, гр. Добрич /вх. № П-1638/11.07.12/,/И-1638/25.06.12г./
2.44.„ГАРД-С”ЕООД, гр. София /вх. № П-1641/12.07.12/,/И-1641/25.06.12г./
2.45.„ТОРЪС”ООД, гр. Варна /вх. № П-1650/12.07.12/,/И-1650/27.06.12г./
2.46.„ТОРЪС”ООД, гр. Варна /вх. № П-1725/17.07.12/,/И-1725/11.07.12г./
2.47.„ГАРАНТ ГРУП”ЕООД, гр. Раднево /вх. № П-1654/13.07.12/,/И-1654/27.06.12г./
2.48.„КУИНС ТРЕЙД”ООД, гр. София /вх. № П-1658/11.07.12/,/И-1658/28.06.12г./
2.49.„ПОМО - ГИЗА”ООД, гр. Поморие /вх. № П-1660/11.07.12/,/И-1660/28.06.12г./
2.50.„СЛОТ ГЕЙМС”ООД, гр. София /вх. № П-1717/13.07.12/,/И-1717/10.07.12г./
2.51.„Е.Г.-РУСЕ”ЕООД, гр. София /вх. № П-1729/17.07.12/,/И-1729/12.07.12г./
2.52.„МЕТАЛ-2006”ЕООД, с. Катуница, област Пловдив /вх. № П-1664/17.07.12/,/И1664/28.06.12г./
2.53.„ПРОФОНДО 2000”ЕООД, гр. София /вх. № П-1667/12.07.12/,/И-1667/29.06.12г./
2.54.„ПОЛО 11”ЕООД, гр. София /вх. № П-1668/12.07.12/,/И-1668/29.06.12г./
2.55.„ВИЛОКС ГРУП”ЕООД, гр. София /вх. № П-1669/16.07.12/,/И-1669/29.06.12г./
2.56.„ХЕМУС ТУРС”ЕООД, гр. София /вх. № П-1681/12.07.12/,/И-1681/29.06.12г./
2.57.„ФСО”ООД, гр. София /вх. № П-1687/13.07.12/,/И-1687/29.06.12г./
2.58.„ФСО”ООД, гр. София /вх. № П-1688/13.07.12/,/И-1688/29.06.12г./
2.59.„ФСО”ООД, гр. София /вх. № П-1689/13.07.12/,/И-1689/29.06.12г./
2.60.„ВЕНЕРА 1”ЕООД, гр. Пловдив /вх. № П-1699/17.07.12/,/И-1699/03.07.12г./
2.61.ЕТ„ГИНТЕКС-ГЕНКО БАЗИТОВ”, гр. Карлово /вх. № П-1704/16.07.12/,/И1704/04.07.12г./
2.62.„РАДКА МОСКОВА”ООД, гр. Самоков /вх. № П-1706/13.07.12/,/И-1706/05.07.12г./
2.63.„ИНТЕРГЕЙМ 2009”ООД, гр. Бургас /вх. № П-1711/16.07.12/,/И-1711/06.07.12г./
2.64.„ПРОЕКТ - 2007”ЕООД, гр. София /вх. № П-1719/18.07.12/,/И-1719/10.07.12г./
2.65.„МАКАО 2”ООД, гр. Пловдив /вх. № П-1723/17.07.12/,/И-1723/11.07.12г./
2.66.ЕТ„ФРАМ-МАРИАН РАДЕВ”, гр. Троян /вх. № П-1724/17.07.12/,/И1724/11.07.12г./
2.67.„КОМЕРС”ЕООД, гр. Севлиево /вх. № П-1737/18.07.12/,/И-1737/13.07.12г./
2.68.„КОМЕРС”ЕООД, гр. Севлиево /вх. № П-1738/18.07.12/,/И-1738/13.07.12г./
2.69.„КОМЕРС”ЕООД, гр. Севлиево /вх. № П-1739/18.07.12/,/И-1739/13.07.12г./
2.70.„КОМЕРС”ЕООД, гр. Севлиево /вх. № П-1740/18.07.12/,/И-1740/13.07.12г./
2.71.„КОМЕРС”ЕООД, гр. Севлиево /вх. № П-1741/18.07.12/,/И-1741/13.07.12г./
3. За тото игри:
3.1.ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН
1698/16.07.12/,/И-1698/03.07.12г./

ТОТАЛИЗАТОР”,

гр.

София

/вх.

№

П-
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3.2.ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН
1748/18.07.12/,/И-1748/17.07.12г./

ТОТАЛИЗАТОР”,

гр.

София

/вх.

№

П-

4. За лото игри:
4.1.„ЕВРОБЕТ”ООД, гр. София /вх. № П-1521/12.07.12/,/И-1521/18.06.12г./
4.2.„ЕВРОБЕТ”ООД, гр. София /вх. № П-1644/12.07.12/,/И-1644/26.06.12г./
4.3.„ЕВРОБЕТ”ООД, гр. София /вх. № П-1695/13.07.12/,/И-1695/02.07.12г./
4.4.„ЕВРОБЕТ”ООД, гр. София /вх. № П-1713/13.07.12/,/И-1713/09.07.12г./
5. За залагания върху резултати от спортни състезания:
5.1.„ЕВРОБЕТ”ООД, гр. София /вх. № П-1523/12.07.12/,/И-1523/18.06.12г./
5.2.„ЕВРОБЕТ”ООД, гр. София /вх. № П-1646/12.07.12/,/И-1646/26.06.12г./
5.3.„ЕВРОБЕТ”ООД, гр. София /вх. № П-1696/13.07.12/,/И-1696/02.07.12г./
5.4.„ЕВРОБЕТ”ООД, гр. София /вх. № П-1714/13.07.12/,/И-1714/09.07.12г./
5.4.„ЕВРОФУТБОЛ”ООД, гр. София /вх. № П-1710/13.07.12/,/И-1710/06.07.12г./
5.6.„ЕВРОФУТБОЛ”ООД, гр. София /вх. № П-1733/18.07.12/,/И-1733/13.07.12г./
6. За залагания върху случайни събития:
6.1.„ЕВРОБЕТ”ООД, гр. София /вх. № П-1522/12.07.12/,/И-1522/18.06.12г./
6.2.„ЕВРОБЕТ”ООД, гр. София /вх. № П-1645/12.07.12/,/И-1645/26.06.12г./
6.3.„ЕВРОБЕТ”ООД, гр. София /вх. № П-1697/13.07.12/,/И-1697/02.07.12г./
6.4.„ЕВРОБЕТ”ООД, гр. София /вх. № П-1715/13.07.12/,/И-1715/09.07.12г./
ДЕСЕТИ РАЗДЕЛ – Разглеждане на писмени искания за утвърждаване на
задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на
хазартни игри/ утвърждаване на образци на билети:
1. За игрални казина:
1.1.„ЕНТЕРТЕЙМАНТ”АД, гр. Пловдив /вх. № П-1605/11.07.12/,/И-1605/22.06.12г./
1.2.„ЕНТЕРТЕЙМАНТ”АД, гр. Пловдив /вх. № П-1703/16.07.12/,/И-1703/04.07.12г./
1.3.„АКТИВ БГ”АД, гр. София /вх. № П-1709/13.07.12/,/И-1709/06.07.12г./
1.4.„САН МАРКО ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ”ЕООД, гр. София /вх. № П-1720/17.07.12/,/И1720/10.07.12г./
1.5.„ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД”ЕАД, гр. Свиленград /вх. № П-1721/16.07.12/,/И1721/11.07.12г./
1.6.„ИНТКО ИНТЕРНЕШЪНЪЛ КАЗИНО КЛУБ”ЕАД, гр. София /вх. № П1722/17.07.12/,/И-1722/11.07.12г./
1.7.„СТАР ПРИНЦЕС”ЕАД, гр. Свиленград /вх. № П-1731/17.07.12/,/И-1731/12.07.12г./
1.8.„ЕС ВИ ЕС”АД, гр. София /вх. № П-1701/13.07.12/,/И-1701/03.07.12г./
1.9.„ХОТЕЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛ”АД, гр. София /вх. № П-1716/16.07.12/,/И1716/10.07.12г./
2. За игрални зали:
2.1.„БРАТЯ МАТЕВИ”ЕООД, гр. София /вх. № П-1538/13.07.12/,/И-1538/19.06.12г./
2.2.ЕТ„ДИК-ДИМИТЪР МИХАЙЛОВ”, гр. Габрово /вх. № П-1702/16.07.12/,/И1702/04.07.12г./
3. За лото игри - утвърждаване на образци на билети:
3.1.„ЕВРОБЕТ”ООД, гр. София /вх. № П-1694/13.07.12/,/И-1694/02.07.12г./
ЕДИНАДЕСЕТИ РАЗДЕЛ – Поправки на очевидни фактически грешки:
1. За игрални зали:
1.1.„НУШИ 67”ЕООД, гр. Ботевград /вх. № П-632-1/13.07.12/,/И-632-1/05.07.12г./
1.2.„БУЛ-ТОП”ООД, гр. Несебър /вх. № П-1313-1/12.07.12/,/И-1313-1/03.07.12г./
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1.3.„ТОРЪС”ООД, гр. Варна /вх. № П-1316-1/12.07.12/,/И-1316-1/20.06.12г./
1.4.„КАЛИМАН”ЕООД, гр. София /вх. № П-1323-1/12.07.12/,/И-1323-1/04.07.12г./
1.5.„РАДКА МОСКОВА”ООД, гр. Самоков /вх. № П-1510-1/17.07.12/,/И-15101/17.07.12г./
ДВАНАДЕСЕТИ РАЗДЕЛ – Разни.
1.1.Докладна записка изх. № И-1581/11.07.2012 г. във връзка с искане от „КАЗИНО
БУДА” ЕООД, гр. София с вх. № И-1581/21.06.2012 г. на ДКХ.
1.2.Докладна записка изх. № И-1582/11.07.2012 г. във връзка с искане от „УИН БЕТ - 2”
ООД, гр. София с вх. № И-1582/21.06.2012 г. на ДКХ.
1.3.Докладна записка изх. № И-1583/11.07.2012 г. във връзка с искане от „НАЦИОНАЛ
ГРУП” ООД, гр. София с вх. № И-1583/21.06.2012 г. на ДКХ.
1.4.Докладна записка изх. № И-1584/11.07.2012 г. във връзка с искане от „КАЗИНО
МИРАЖ” ООД, гр. София с вх. № И-1584/21.06.2012 г. на ДКХ.
1.5.Докладна записка изх. № И-1613/11.07.2012 г. във връзка с искане от „АЙ ДЖИ ЕМ”
АД, гр. София с вх. № И-1613/22.06.2012 г. на ДКХ.
1.6.Докладна записка изх. № И-1659/18.07.2012 г. във връзка с искане от „ТРАКИЯ - 10”
ЕООД, гр. Търговище с вх. № И-1659/28.06.2012 г. на ДКХ /раздел V - т. 2.1 от дневния
ред/
ПО ПЪРВИ РАЗДЕЛ – Разглеждане на писмено искане за издаване на разрешение
за обект, в които са се организирали хазартни игри, отложено от заседанието на
ДКХ от 19.06.2012 г.
1. За игрално казино:
1.„ИМПЕРИАЛ БГ”ООД, гр. Несебър /вх. № П-1340/16.07.12/,/И-1340/29.05.12г./
Постъпило е писмено искане с вх. № И-1340/29.05.2012 г. от „ИМПЕРИАЛ
БГ” ООД, гр. Несебър до ДКХ за даване на разрешение за организиране на хазартни
игри в игрално казино с адрес: гр. Несебър, к.к. „Слънчев бряг” - хотел „Хризантема”, за
срок от 5 /пет/ години.
На проведено заседание на 19.06.2012 г., ДКХ след като е обсъдила
представените от искателя документи е установила, че за същия обект с адрес:
гр. Несебър, к.к. „Слънчев бряг” - хотел „Хризантема”, „ИМПЕРИАЛ БГ” ООД е имало
издадено Разрешение № И-880/20.06.2011 г. за организиране и провеждане на хазартни
игри в игрално казино. Това разрешение е предсрочно прекратено с Решение №
И-1654/30.09.2011 г. на ДКХ. Решението на ДКХ е оспорено от „ИМПЕРИАЛ БГ” ООД
и е образувано административно дело № 3399/2012 г. по описа на Административен съд
София – град /АССГ/. Предвид нормата на чл. 26 от ЗХ /отм./ решението на ДКХ за
предсрочно прекратяване не може да се счита за влязло в законна сила. Поради това
Разрешение № И-880/20.06.2011 г. на „ИМПЕРИАЛ БГ” ООД все още е действащо и
валидно. Във връзка с ясно заявената воля от страна на представителите на
„ИМПЕРИАЛ БГ” ООД, явили се на заседанието на ДКХ на 19.06.2012 г., за оттегляне
на жалбата по образуваното пред АССГ адм. дело № 3399/2012 г. и предвид
обстоятелството, че определеният 30-дневен срок по чл. 19, ал. 3 от ЗХ /отм./ за
представяне на допълнителни документи към искане с вх. № И-1340/29.05.2012 г. не е
изтекъл, ДКХ на основание чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗХ /отм./ е взела следното решение:
1. Приема, че обстоятелствата по писменото искане не са изяснени и отлага
разглеждане на искане с вх. № И-1340/29.05.2012 г.
2. Предоставя възможност на управителите на „ИМПЕРИАЛ БГ” ООД с
ЕИК: 102040674 или техни упълномощени представители в определения по чл. 19, ал. 3
от Закона за хазарта 30 – дневен срок да представят на ДКХ изисканите допълнителни
документи по искане с вх. № И-1340/29.05.2012 г.
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С придружителни писма вх. № И-1340/18.06.2012 г. и вх. № И-1340/04.07.2012 г. в
рамките на законоустановения 30-дневен срок, в ДКХ от „ИМПЕРИАЛ БГ” ООД са
представени изисканите документи с изключение на:
1. Документи от „ДЖИ.ПИ.ЕЛ” ЕООД, удостоверяващи произхода, собствеността
или друго правно основание за ползване на игрални автомати с идентификационни
номера W2186224 и W2186225.
2. Документи от „У БЕ ГЕ ГЕЙМИНГ” ЕООД, удостоверяващи произхода,
собствеността или друго правно основание за ползване на електронна рулетка с
идентификационен номер 2008-04-2208.
3. Протокол от „У БЕ ГЕ ГЕЙМИНГ” ЕООД за предаване и приемане на игрални
автомати № 3/16.05.2008 г. с коректно вписани наименование, тип и версия на
електронна рулетка с идентификационен номер 2008-04-2208.
ДКХ пристъпи към разглеждане на искането на заседание, проведено на
19.07.2012 г. Във връзка с искането на „ИМПЕРИАЛ БГ” ООД председателят на ДКХ
докладва на членовете на Комисията, че с писмо вх. № И-1340/17.07.2012 г. адв.
Димитър Терзиев, в качеството му на упълномощен представител на Пейко Димитров
Янков – управител на „ИМПЕРИАЛ БГ” ООД от ДКХ, е поискал на основание чл. 34,
ал. 1, изр. 2 от ЗХ /отм./ удължаване срока за разглеждане на искане с вх. №
И-1340/29.05.2012 г. или разглеждане на цитираното искане след прекратяване на адм.
дела № 3399/2012 г. и № 4341/2012 г. по описа на АССГ. Председателят докладва на
членовете и писмо вх. № 2259/18.07.2012 г. от „ХЕРМЕС – ГРУП” ООД с
ЕИК: 102045842, с което от ДКХ е поискано да откаже издаването на разрешение на
„ИМПЕРИАЛ БГ” ООД по искане вх. № И-1340/29.05.2012 г. или да отложи
разглеждането на цитираното искане. Исканията на „ХЕРМЕС – ГРУП” ООД са
мотивирани от обстоятелството, че договорът за наем от 21.05.2012 г. със страни
„ХЕРМЕС-ГРУП” ООД – НАЕМОДАТЕЛ и „ИМПЕРИАЛ БГ” ООД – НАЕМАТЕЛ и
предмет недвижимия имот, в който ще се организират хазартни игри е недействителен и
дори да се приеме за действителен е със срок на действие от 3 години, а не от 5 години.
Освен това „ХЕРМЕС-ГРУП” ООД изтъква и обстоятелството, че нотариалният акт за
учредяване на право на ползване на недвижим имот № 123, том ІІ, рег. № 1091, дело №
292 от 15.03.2005 г., с който „ХЕРМЕС-ГРУП” ООД е учредило право на ползване върху
казино „Хризантема” в полза на „ИМПЕРИАЛ БГ” ООД е прогласен за нищожен с
Решение № 124/21.04.2012 г. по търг. дело № 302/2011 г. по описа на Окръжен съд –
Бургас.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 23, ал. 3 от ЗХ на заседанието на
ДКХ бяха поканени да присъстват представители на „ИМПЕРИАЛ БГ” ООД и на
„ХЕРМЕС – ГРУП” ООД. На заседанието на ДКХ на 19.07.2012 г. се явиха единствено
представители на „ХЕРМЕС – ГРУП” ООД – г-н Атанас Петров Симеонов, в качеството
му на управител на дружеството и представляващия го с пълномощно от 18.07.2012 г.
адвокат Вяра Илиева Иванова. На поставени въпроси касаещи исканията на „ХЕРМЕС –
ГРУП” ООД г-жа Иванова обясни, че съгласно чл. 229, ал. 2 от ЗЗД лицата, които могат
да вършат само действия по обикновено управление, какъвто е управителя на едно
дружество, не могат да сключват договор за наем за повече от три години. За
сключването на договор за наем за повече от три години /в случая за пет/ следва да има
Решение на Общото събрание на „ХЕРМЕС – ГРУП” ООД, каквото в настоящия случай
при сключения на 21.05.2012 г. договор липсва. Предвид това липсата на надлежно взето
от Общото събрание решение за отдаване на недвижим имот над горепосочения
ограничителен срок има за последица редуциране на срока, което в конкретния случай
означава, че договорът за наем със страни „ХЕРМЕС ГРУП” ООД – НАЕМОДАТЕЛ, и
„ИМПЕРИАЛ БГ” ООД – НАЕМАТЕЛ, е със срок на действие 3 години, а не 5 години.
Предвид обстоятелството, че договорът за наем е сключен за по-кратък срок от този, за
който е поискано разрешение от „ИМПЕРИАЛ БГ” ООД, представителите на
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„ХЕРМЕС–ГРУП” ООД считат, че на искателя на основание чл. 19, ал. 4 от ЗХ /отм./
следва да се откаже даването на разрешение. Г-н Симеонов и г-жа Иванова
допълнително посочиха, че видно от Приложение № 2 към цитирания договор за наем
същият не е вписан по партидата на имота на дружеството в съответната Служба по
вписвания, съгласно изискването на чл. 4, б. „е” от Правилника за вписванията.
Адв. Иванова обърна внимание и на обстоятелството, че Пейко Янков като
управител, както на „ХЕРМЕС-ГРУП” ООД, така и на „ИМПЕРИАЛ БГ” ООД при
сключването на договора за наем от 21.05.2012 г. е договарял сам със себе си. Съгласно
чл. 38, ал. 1 от ЗЗД това е забранено, освен ако представляваният /„ХЕРМЕС-ГРУП”
ООД/ е дал съгласието си за това. Г-н Симеонов категорично заяви, че не е налице
такова решение на Общото събрание на „ХЕРМЕС-ГРУП” ООД.
На основание изложеното представителите на „ХЕРМЕС-ГРУП” ООД искат от
ДКХ да постанови решение, с което да откаже да даде исканото разрешение на
„ИМПЕРИАЛ БГ” ООД за организиране на хазартни игри в игрално казино с адрес: гр.
Несебър, к.к. „Слънчев бряг” - хотел „Хризантема”, за срок от 5 /пет/ години или да
отложи разглеждането на това искане.
След обсъждане на искане с вх. № И-1340/29.05.2012 г. и с оглед гореизложените
обстоятелства ДКХ приема, че административният акт, чието издаване се иска, е
обусловен от решаването на преюдициален въпрос от компетентността на друг орган –
АССГ. Затова на основание чл. 54, ал. 1, т. 5 от АПК следва да се спре
административното производство по искане вх. И-1340/29.05.2012 г. до приключване на
съдебния спор по законосъобразността на Решение № И-1654/30.09.2011 г. на ДКХ. В
конкретния случай съдебното производство относно законосъобразността на цитираното
решение е от съществено значение за издаване на решение по настоящото производство.
Едва след влизане в сила на съдебното решение ще може да се разглежда искането за
даване на разрешение, тъй като решението на съда относно законосъобразността на
Решение № И-1654/30.09.2011 г. на ДКХ за предсрочно прекратяване на Разрешение №
И-880/20.06.2011 г. ще предопредели и решението на ДКХ по настоящото искане.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1 от Закона за хазарта във
връзка с чл. 54, ал. 1, т. 5 от АПК и § 5 от ЗХ (отм.), Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Спира производството по писмено искане вх. № И-1340/29.05.2012 г. на
„ИМПЕРИАЛ БГ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Несебър, к.к. „Слънчев
бряг”, хотел „Хризантема”, ЕИК: 102040674, представлявано заедно и поотделно от
управителите Пейко Димитров Янков и Йордан Димитров Йорданов, за даване на
разрешение за организиране на хазартни игри в игрално казино с адрес: гр. Несебър, к.к.
„Слънчев бряг” - хотел „Хризантема”, за срок от 5 /пет/ години, до приключване на
съдебното производство по административно дело № 3399/2012 г. по описа на АССГ.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
ПО ВТОРИ РАЗДЕЛ – Утвърждаване на списък на одобрените от Българския
институт по метрология типове и модификации на игрални автомати и други
игрални съоръжения, които могат да се произвеждат, внасят и експлоатират в
страната /изх. № П-795/17.07.2012 г./
До 17.07.2012 г. със съответни придружителни писма и в съответствие с чл. 14,
ал. 3 от Наредбата за изискванията за одобряване на типа и за реда за извършване на
първоначални и периодични проверки на игрални съоръжения във връзка с § 4, ал. 1 от
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ЗХ, са получени 9 броя удостоверения за одобрени от Българския институт по
метрология типове и модификации на игрални автомати и други игрални съоръжения.
Поради което и на основание чл. 18, ал. 1, т. 7 от ЗХ /отм./ във връзка с § 5 от ЗХ,
председателят на ДКХ предлага на ДКХ да утвърди списък на одобрените до 17.07.2012
г. от Българския институт по метрология 9 броя типове и модификации на игрални
автомати и други игрални съоръжения, които могат да се произвеждат, внасят и
експлоатират в страната.
СПИСЪК – ДОПЪЛНЕНИЕ
на одобрените от Българския институт по метрология типове и модификации на
игрални автомати и други игрални съоръжения
1. ИГРАЛНИ АВТОМАТИ:
№ Удостовепо рение № /
ред
дата на
издаване
1.

2.

3.

Наименование

Тип / версия

Вид
видеорийл 20 игри:
ИА 2242
SUPER-V+
FV 629 CF2/
29.06.2012
GAMINATOR 62,
FV 680 CF2/ 1. Always Hot deluxe
вер.SUPERGAMVP62V8.8-8B
FV 860 CF2/ 2. American Colors
FV 880-3(2) CF2 3. American Poker II
deluxe
4. American Roulette
deluxe
5. Buffalo Thunder
6. Draw Poker deluxe
7. El Toro
8. Gingo
9. Grand Roulette
deluxe
10. Hot Chip Runner
deluxe
11. Joker’s Wild
deluxe
12. Lions
13. Roaring W Forties
14. Rapid Bingo
15. Sizzling Hot
deluxe
16, Sizzling Gems
17. Tiki Island
18. Ultra Hot deluxe
19. Waikiki Beach
20. Xtra Hot deluxe
видеорийл 5 игри:
ИА 2243
БАРГЕЙМ
BG 118-03,
1. Umbrella Dance
28.06.2012
PENTHOUSE
2. Wild Temptations
SLOTS
3. Butterfly
Dreaming
4. Foxy Wash
5. Blazing Guitars
ИА 2244
ATRONIC
ABSOLUTE
видеорийл 10 игри:
29.06.2012
AZUR
1. Gypsy Fortune Cash
DELUXE
Fever
2. Gypsy Magic
Extreme
3. Brilliant Fruits
4. Sphinx Classic
5. Master Roulette
6. Treasures of the

Производител/
вносител/номер
на разрешение
Заявител
Austrian Gaming Ново Инвест
Industries GmbH, България”
внос.
ЕООД
”Ново Инвест
България” ЕООД,
№ 395/01.04.11

„Казино
„Казино
Технологии” АД, Технологии”
№ И-908/01.07.11 АД

Spielo
International
Germany GmbH,
внос.
“Алфастрийт
Трейд БГ”
ЕООД,
№ 901/27.05.09

„Алфастрийт
Трейд БГ”
ЕООД
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4.

ИА 2245
29.06.2012

JOPPY

5.

ИА 2246
29.06.2012

JOPPY

6.

ИА 2247
29.06.2012

JOPPY

7.

ИА 2248
29.06.2012

JOPPY

8.

ИА 2249
29.06.2012

SUN AND MOON

Pyramid
7. Action Jack
8. Magic Pharaoh
9. Posseidon
10. 1421 Voyages of
Zhen He
ULTIMATE
видеорийл 10 игри:
10 A
1. Buffalo Thunder
2. Ultra Hot dlx
3. Xtra Hot dlx
4. Sizzling Hot deluxe
5.Hot Chip Runner
deluxe
6. Book of Ra deluxe
7. Power Stars
8. Lucky Lady’s Charm
deluxe
9. Dolphin’s Pearl
deluxe
10.Lord of the Ocean
ULTIMATE
видеорийл 10 игри:
10 B
1. Sizzling Hot deluxe
2. Book of Ra deluxe
3. Power Stars
4. Just Jewels deluxe
5. Lucky Lady’s
Charm deluxe
6. American Poker II
deluxe
7. Pharaoh’s Gold
deluxe
8. Gryphon’s Gold
deluxe
9. Dolphin’s Pearl
deluxe
10.Lord of Ocean
ULTIMATE
видеорийл 10 игри:
10 G
1. Lord of Ocean
2. Lucky Pin-Ups
3. Buffalo Tunder
4. Book of Ra deluxe
5. Dolphin’s Pearl
deluxe
6. Queen of Hearts
deluxe
7. Sissi Empress of
Austria
8. Luxury Express
9. Cindereela
10. Rich Witch
ULTIMATE
видеорийл 10 игри:
10 E
1. Sizzling Hot deluxe
2. Wings of Fire
3. Roaring Forties
4. Plenty of Twenty
5.Power Stars
6. Wild West Cash
7. The Magic Flute
8. Book of Ra deluxe
9. Indian Spirit
10.Chicago
Aristocrat MK6 видеорийл

“Джи Пи Ел”
EООД,
И-1974/16.11.10

“Джи Пи Ел”
ЕООД

“Джи Пи Ел”
EООД,
И-1974/16.11.10

“Джи Пи Ел”
ЕООД

“Джи Пи Ел”
EООД,
И-1974/16.11.10

“Джи Пи Ел”
ЕООД

“Джи Пи Ел”
EООД,
И-1974/16.11.10

“Джи Пи Ел”
ЕООД

Aristocrat
„Геймпром”
Technologies Ltd, ЕООД
внос.
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9.

ИА 2250
29.06.2012

REMOTE TERMINAL

ALASKA

автоматизиран,
компютърно
управляем сензорен
терминал за участие
в игра на 1,2,3 или 4
рулетки

„Геймпром”
ЕООД,
№ 2721/30.12.09
SET Prodaction,
Русия, внос.
„Риджънт
Интернешънъл”
ЕООД

„Риджънт
нтернешънъл”
ЕООД,
чл.18, ал.2 от
ЗХ (отм.)

На основание чл. 18, ал. 1, т. 7 от ЗХ (отм.) във връзка с § 5 от ЗХ, ДКХ
РЕШИ:
утвърждава списък на одобрените до 17.07.2012 г. от Българския институт по
метрология 9 броя типове и модификации на игрални автомати и други игрални
съоръжения, които могат да се произвеждат, внасят и експлоатират в страната по
изготвено предложение с изх. № П-795/17.07.2012 г.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
ПО ТРЕТИ РАЗДЕЛ – Разглеждане на писмени искания за промени в
обстоятелствата по издадени разрешения и за утвърждаване на задължителни
игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри:
1. За игрални зали:
1.1.„М.М.Г.”ООД, гр. София /вх. № П-1673/17.07.12/,/И-1673/29.06.12г./
На 29.06.2012 г. с вх. № И-1673, в съответствие с чл. 19, ал. 1 и чл. 76, ал. 1 от
Закона за хазарта /отм./, е подадено писмено искане от „М.М.Г.” ООД, гр. София, за
утвърждаване на промени в Задължителните игрални условия и правила за организиране
и провеждане на хазартни игри с игрални автомати, за игрална зала с адрес: гр. Варна,
ул. „Цар Симеон I” № 33.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Разрешение №
И-1139/06.06.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 19, ал. 2 от ЗХ /отм./ се извърши проверка
на представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните
актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ /отм./ във връзка с § 5 от ЗХ
и Наредбата за необходимите документи за издаване на разрешения по Закона за хазарта
във връзка с § 4, ал. 1 от ЗХ. Внесена е дължимата държавна такса, поради което и на
основание чл. 19, ал. 2 във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 12, чл. 52 и чл. 76, ал. 1 от Закона за
хазарта /отм./ и § 5 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната
комисия по хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
Да даде разрешение на „М.М.Г.” ООД със седалище и адрес на управление:
гр. София, район „Младост”, ул. „Михаил Тенев” № 6, ет. 2, ЕИК: 106028185,
представлявано от Данаил Петров Георгиев - управител, за промени в Задължителни
игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Варна, ул. „Цар Симеон I” № 33, включващи
следните промени:
1. Инсталиране на система за формиране на премия „Джакпот” - 1 /един/ брой:
- Vega Jackpot System, тип EGT – JS22, идентификационен номер 82975.
2. Промяна на броя игрални автомати свързани към система за формиране на
премия „Джакпот”:

11

- тип Classic Blend Jackpot System /CBJS/, идентификационен номер CBJS 03493.
3. Промени в седмична бонус игра.
4. След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия „Джакпот”:
№

Тип, версия

Производител

Идентификационен
номер

1.
2.
3.
4.

Classic Blend Jackpot System (CBJS)
BGJP 20.11, 1.01
BGJP 20.11, 1.01
Vega Jackpot System
тип EGT – JS22

“Евро Геймс Технолоджи” ООД
“Казино Технологии” АД
“Казино Технологии” АД

CBJS 03493
JP 060728-047
JP 050322-008

“Евро Геймс Технолоджи” ООД

82975

Удостоверение
за одобрен тип
ДП
022
003
003
099

Процент на
отчисления
1.7
1.0
1.0
1.7

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.2.„М.М.Г.”ООД, гр. София /вх. № П-1746/18.07.12/,/И-1746/16.07.12г./
На 16.07.2012 г. с вх. № И-1746, в съответствие с чл. 32 във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 3 и чл. 37, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „М.М.Г.” ООД,
гр. София, за промени в обстоятелствата, вписани в издадени разрешения за
организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Искането е за вписване на промени в издадени на организатора разрешения №
И-1139/06.06.2012 г. и № И-1166/06.06.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
необходимите документи за издаване на разрешения по Закона за хазарта. Внесена е
дължимата държавна такса, поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22,
ал. 1, т. 3, чл. 32, чл. 37, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на
Държавната комисия по хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с
което:
Да даде разрешение на „М.М.Г.” ООД със седалище и адрес на управление:
гр. София, район „Младост”, ул. Михаил Тенев № 6, ет. 2, ЕИК: 106028185,
представлявано от Данаил Петров Георгиев – управител, за промяна в обстоятелствата,
вписани в издадени разрешения за организиране на хазартни игри с игрални автомати,
изразяваща се в промяна в адреса на управление на търговското дружество /на
04.07.2012 г. е променен адреса на управление на дружеството от гр. София, район
„Младост”, ул. „Михаил Тенев”, Бизнес – център „Евротур” № 12, ет. 4, офис 14 на
гр. София, район „Младост”, ул. „Михаил Тенев” № 6, ет. 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.
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ПО ЧЕТВЪРТИ РАЗДЕЛ – Разглеждане на писмени искания за промени в
обстоятелствата по издадени разрешения:
1. За игрално казино:
1.1.„АСТЕРА 1”ЕАД, гр. Варна /вх. № П-1449/12.07.12/,/И-1449/12.06.12г./
На 12.06.2012 г. с вх. № И-1449, в съответствие с чл. 19, ал. 1 и чл. 76, ал. 1 от
Закона за хазарта /отм./, е подадено писмено искане от „АСТЕРА І” ЕАД, гр. Варна, за
промени в обстоятелствата, вписани в издадено разрешение за организиране на хазартни
игри в игрално казино.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора Разрешение №
И-735/18.04.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 19, ал. 2 от ЗХ /отм./ се извърши проверка
на представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните
актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ /отм./ във връзка с § 5 от ЗХ
и Наредбата за необходимите документи за издаване на разрешения по Закона за хазарта
във връзка с § 4, ал. 1 от ЗХ. Внесена е дължимата държавна такса, поради което и на
основание чл. 19, ал. 2 във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 2 и чл. 76, ал. 1 от Закона за хазарта
/отм./ и § 5 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия
по хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
Да даде разрешение на „АСТЕРА І” ЕАД със седалище и адрес на управление:
гр. Варна, район „Приморски”, к.к. „Св. Св. Константин и Елена”, Административна
сграда, ЕИК: 103872649, представлявано от Иво Славчев Георгиев и Виолета Йорданова
Берова, заедно, за промяна в обстоятелствата, вписани в издадено разрешение за
организиране на хазартни игри в игрално казино, изразяваща се в промяна в
управлението на търговското дружество /на 31.05.2012 г. в Търговския регистър е
вписан нов изпълнителен директор Виолета Йорданова Берова, а Лиляна Петрова
Попова е заличена като изпълнителен директор /.
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 игрални зали:
2.1.„НАЦИОНАЛ ГРУП”ООД, гр. София /вх. № П-1682/12.07.12/,/И-1682/29.06.12г./
На 29.06.2012 г. с вх. № И-1682, в съответствие с чл. 19, ал. 1 и чл. 76, ал. 1 от
Закона за хазарта /отм./, е подадено писмено искане от „НАЦИОНАЛ ГРУП” ООД,
гр. София, за промени в обстоятелствата, вписани в издадени разрешения за
организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Искането е за вписване на промени в издадени на организатора разрешения №
И-1137/06.06.2012 г., № И-1180/06.06.2012 г., № И-1181/06.06.2012 г. и №
И-788/18.04.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 19, ал. 2 от ЗХ /отм./ се извърши проверка
на представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните
актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ /отм./ във връзка с § 5 от ЗХ
и Наредбата за необходимите документи за издаване на разрешения по Закона за хазарта
във връзка с § 4, ал. 1 от ЗХ. Внесена е дължимата държавна такса, поради което и на
основание чл. 19, ал. 2 във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 2 и чл. 76, ал. 1 от Закона за хазарта
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/отм./ и § 5 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия
по хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
Да даде разрешение на „НАЦИОНАЛ ГРУП” ООД със седалище и адрес на
управление: гр. София, район „Младост”, ул. Михаил Тенев № 6, ет. 2, ЕИК: 816114846,
представлявано от Данаил Христов Илиев – управител, за промяна в обстоятелствата,
вписани в издадено разрешение за организиране на хазартни игри с игрални автомати,
изразяваща се в промяна в адреса на управление на търговското дружество /на
21.06.2012 г. е променен адреса на управление на дружеството от гр. София, район
„Младост”, ул. „Михаил Тенев”, Бизнес – център „Евротур” № 12, ет. 4, офис 14 на
гр. София, район „Младост”, ул. Михаил Тенев № 6, ет. 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.
2.2.„УЪРЛД ГЕЙМ”ООД, гр. София /вх. № П-1744/18.07.12/,/И-1744/16.07.12г./
На 16.07.2012 г. с вх. № И-1744, в съответствие с чл. 32 във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 3 и чл. 37, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „УЪРЛД
ГЕЙМ” ООД, гр. София, за промени в обстоятелствата, вписани в издадено разрешение
за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора Разрешение №
И-1141/06.06.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
необходимите документи за издаване на разрешения по Закона за хазарта. Внесена е
дължимата държавна такса, поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22,
ал. 1, т. 3, чл. 32, чл. 37, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на
Държавната комисия по хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с
което:
Да даде разрешение на „УЪРЛД ГЕЙМ” ООД със седалище и адрес на
управление: гр. София, район „Младост”, ул. „Михаил Тенев” № 6, ет. 2,
ЕИК: 106598299, представлявано от Илиян Красимиров Каменов – управител, за
промяна в обстоятелствата, вписани в издадено разрешение за организиране на хазартни
игри с игрални автомати, изразяваща се в промяна на адреса на управление на
търговското дружество /на 04.07.2012 г. е променен адреса на управление на
дружеството от гр. София, р-н „Лозенец”, ул. „Зорница” № 2, ет. 1 на гр. София, район
„Младост”, ул. „Михаил Тенев” № 6, ет. 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.
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2.3.„УИН БЕТ - 3”ООД, гр. София /вх. № П-1745/18.07.12/,/И-1745/16.07.12г./
На 16.07.2012 г. с вх. № И-1745, в съответствие с чл. 32 във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 3 и чл. 37, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „УИН
БЕТ-3” ООД, гр. София, за промени в обстоятелствата, вписани в издадени разрешения
за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Искането е за вписване на промени в издадени на организатора разрешения №
И-1402/22.06.2012 г. и № И-1426/22.06.2012 г.на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
необходимите документи за издаване на разрешения по Закона за хазарта. Внесена е
дължимата държавна такса, поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22,
ал. 1, т. 3, чл. 32, чл. 37, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на
Държавната комисия по хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с
което:
Да даде разрешение на „УИН БЕТ-3” ООД със седалище и адрес на управление:
гр. София, район „Младост”, ул. „Михаил Тенев” № 6, ет. 2, ЕИК: 201695756,
представлявано от Данаил Христов Илиев – управител, за промяна в обстоятелствата,
вписани в издадени разрешения за организиране на хазартни игри с игрални автомати,
изразяваща се в промяна на адреса на управление на търговското дружество /на
04.07.2012 г. е променен адреса на управление на дружеството от гр. София, район
„Младост”, ул. „Михаил Тенев”, Бизнес-център „ЕВРОТУР” № 12 на гр. София, район
„Младост”, ул. „Михаил Тенев” № 6, ет. 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.
ПО ПЕТИ РАЗДЕЛ – Предсрочно прекратяване действието на издадени
разрешения:
1. За игрално казино:
1.1.„РИДЖЪНТ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ”ЕООД, гр. София /вх. № П-1691/18.07.12/,/И1691/29.06.12г./
На 29.06.2012 г. с вх. № И-1691, в съответствие с чл. 19, ал. 1 от Закона за хазарта
/отм./, е подадено писмено искане от „РИДЖЪНТ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ” ЕООД, гр.
София, за прекратяване действието на Разрешение № И-2119/03.01.2012 г., за
организиране на хазартни игри в игрално казино с адрес: гр. Правец, кв. „Езерото” № 8,
хотел „РИУ ПРАВЕЦ РИЗОРТ ГОЛФ И СПА”.
Срокът на разрешението изтича на 30.09.2015 г. и в него са вписани 11
единадесет/ броя игрални маси и 29 /двадесет и девет/ броя игрални автомати с 29
/двадесет и девет/ броя игрални места.
В изпълнение на задълженията по чл. 19, ал. 2 от ЗХ /отм./ се извърши проверка
на представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните
актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ /отм./ във връзка с § 5 от ЗХ
и Наредбата за необходимите документи за издаване на разрешения по Закона за хазарта
във връзка с § 4, ал. 1 от ЗХ. Внесена е дължимата държавна такса за издаване на
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разрешението, поради което и на основание чл. 19, ал. 2 и чл. 81, ал. 2 от Закона за
хазарта /отм./ и § 5 от ЗХ, председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по
хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
Да прекрати действието на Разрешение № И-2119/03.01.2012 г. за организиране
на хазартни игри в игрално казино преди изтичане на срока му с адрес: гр. Правец,
кв. „Езерото” № 8, хотел „РИУ ПРАВЕЦ РИЗОРТ ГОЛФ И СПА”, издадено на
„РИДЖЪНТ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София,
район „Слатина”, ул. „Постоянство” № 67А, ЕИК: 200899624, представлявано от Ерик
Паскал Маза – управител, преди изтичане на срока му.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2. За игрални зали:
2.1.„ТРАКИЯ - 10”ЕООД, гр. Търговище /вх. № П-1659/11.07.12/,/И-1659/28.06.12г./
Постъпило е писмено искане с вх. № И-1659/28.06.2012 г. от
„ТРАКИЯ-10” ЕООД, гр. Търговище, за прекратяване действието на Разрешение №
И-2224/03.01.2012 г. за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална
зала с адрес: гр.Търговище, ул. „Славейков” № 4, преди изтичане на срока му. Внесена е
дължимата държавна такса за издаване на цитираното разрешение.
В законоустановения срок е извършена проверка и проучване на документите
приложени към искане вх. № И-1659/28.06.2012 г. С предложение изх. №
И-1659/11.07.2012 г. на председателя на ДКХ в заседанието на ДКХ на 19.07.2012 г. като
точка в дневния ред е включено разглеждането на цитираното искане.
С Докладна записка изх. № И-1659/18.07.2012 г. председателят на ДКХ запозна
членовете на комисията с молба с вх. № И-1659/17.07.2012 г. от Любчо Ангелов Терзиев
– управител на „ТРАКИЯ-10” ЕООД за прекратяване разглеждането на подадено искане
с вх. № И-1659/28.06.2012 г.
ДКХ след като обсъди постъпилата молба и прецени, че в конкретния случай са
налице предпоставките на чл. 56, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ искане от управителя на „ТРАКИЯ-10” ЕООД, за прекратяване на производството,
започнало по инициатива на „ТРАКИЯ-10” ЕООД, взе решение да уважи молбата.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1 от Закона за хазарта /ЗХ/
във връзка с чл. 56, ал. 1 от АПК и чл. 27, ал. 1 и 2 от ЗХ /отм./ във връзка с § 5 от ЗХ,
Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Прекратява образуваното производство по искане с вх. № И-1659/28.06.2012 г. от
„ТРАКИЯ - 10” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Търговище, ул. „Христо
Ботев” № 21, ЕИК: 125566968, представлявано от управителя Любчо Ангелов Терзиев.
Искането е за даване на разрешение за прекратяване действието на Разрешение № И2224/03.01.2012 г. за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Търговище, ул. „Славейков” № 4, преди изтичане на срока му.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
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2.2.„КАЛИМАН”ЕООД, гр. София /вх. № П-1661/11.07.12/,/И-1661/28.06.12г./
На 28.06.2012 г. с вх. № И-1661, в съответствие с чл. 19, ал. 1 от Закона за хазарта
/отм/, е подадено писмено искане от „КАЛИМАН” ЕООД, гр. София, за прекратяване
действието на Разрешение № И-1650/01.10.2010 г. за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Враца, ул. „Н. Войводов” № 19, преди
изтичане на срока му.
Срокът на разрешението изтича на 23.03.2017 г. и в него са вписани 17
/седемнадесет/ броя игрални автомати с 21 /двадесет и един / броя игрални места.
В изпълнение на задълженията по чл. 19, ал. 2 от ЗХ /отм./ се извърши проверка
на представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните
актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ /отм./ във връзка с § 5 от ЗХ
и Наредбата за необходимите документи за издаване на разрешения по Закона за хазарта
във връзка с § 4, ал. 1 от ЗХ. Внесена е дължимата държавна такса за издаване на
разрешението, поради което и на основание чл. 19, ал. 2 и чл. 81, ал. 2 от Закона за
хазарта /отм/ и § 5 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната
комисия по хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
Да прекрати действието на Разрешение № И-1650/01.10.2010 г. за организиране
на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Враца, ул.
„Н. Войводов” № 19, издадено на “КАЛИМАН” ЕООД, със седалище и адрес на
управление: гр. София, бул. „Цариградско шосе”, 7-ми км., ЗИТ, 2 корпус, ет. 3, ЕИК:
040787168, представлявано поотделно от Румен Манолов Данаилов и Христо Петров
Христов – управители, преди изтичане на срока му.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.3.„ПИРИН ТУРС 2002”ЕООД, гр. София /вх. № П-1662/11.07.12/,/И1662/28.06.12г./
На 28.06.2012 г. с вх. № И-1662, в съответствие с чл. 19, ал. 1 от Закона за хазарта
/отм/, е подадено писмено искане от “ПИРИН ТУРС 2002” ЕООД, гр. София, за
прекратяване действието на Разрешение № И-1274/06.06.2012 г. за организиране на
хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Хасково, пл. „Свобода” № 2
Б, преди изтичане на срока му.
Срокът на разрешението изтича на 31.03.2015 г. и в него са вписани 20 /двадесет/
броя игрални автомати с 20 /двадесет/ броя игрални места.
В изпълнение на задълженията по чл. 19, ал. 2 от ЗХ /отм./ се извърши проверка
на представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните
актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ /отм./ във връзка с § 5 от ЗХ
и Наредбата за необходимите документи за издаване на разрешения по Закона за хазарта
във връзка с § 4, ал. 1 от ЗХ. Внесена е дължимата държавна такса за издаване на
разрешението, поради което и на основание чл. 19, ал. 2 и чл. 81, ал. 2 от Закона за
хазарта /отм/ и § 5 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната
комисия по хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
Да прекрати действието на Разрешение № И-1274/06.06.2012 г. за организиране
на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Хасково, пл. „Свобода”
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№ 2 Б, издадено на “ПИРИН ТУРС 2002” ЕООД, със седалище и адрес на управление:
гр. София, бул. ”Цариградско шосе”, 7-ми километър, сградата на ЗИТ, корпус ІІ, ет. 3,
ЕИК: 102817258, представлявано от Мирослав Александров Младенов – управител,
преди изтичане на срока му.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.4.„ДЕЛТА ТУРС 2002”ЕООД, гр. София /вх. № П-1680/11.07.12/,/И-1680/29.06.12г./
На 29.06.2012 г. с вх. № И-1680, в съответствие с чл. 19, ал. 1 от Закона за хазарта
/отм./, е подадено писмено искане от „ДЕЛТА ТУРС 2002” ЕООД, гр. София, за
прекратяване действието на Разрешение № И-1378/22.06.2012 г., за организиране на
хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, ул. „Зайчар” № 118.
Срокът на разрешението изтича на 30.06.2020 г. и в него са вписани 22 /двадесет
и два/ броя игрални автомати с 22 /двадесет и два/ броя игрални места.
В изпълнение на задълженията по чл. 19, ал. 2 от ЗХ /отм./ се извърши проверка
на представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните
актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ /отм./ във връзка с § 5 от ЗХ
и Наредбата за необходимите документи за издаване на разрешения по Закона за хазарта
във връзка с § 4, ал. 1 от ЗХ. Внесена е дължимата държавна такса за издаване на
разрешението, поради което и на основание с чл. 19, ал. 2 във връзка с чл. 81, ал. 2 от
Закона за хазарта /отм./ и § 5 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на
Държавната комисия по хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с
което:
Да прекрати действието на Разрешение № И-1378/22.06.2012 г., за организиране
на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, ул. „Зайчар”
№ 118, издадено на „ДЕЛТА ТУРС 2002” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр.
София, бул. ”Цариградско шосе”, 7-ми километър, сградата на ЗИТ, корпус ІІ, ет. 3,
ЕИК: 130870702, представлявано от Анна Велкова Велева - управител, преди изтичане
на срока му.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.5.„АЙ ДЖИ ЕМ”АД, гр. София /вх. № П-1708/11.07.12/,/И-1708/05.07.12г./
На 05.07.2012 г. с вх. № И-1708, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 1, чл. 32 и чл. 35,
ал. 1, т. 4 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „АЙ ДЖИ ЕМ” АД,
гр. София, за прекратяване действието на Разрешение № И-504/02.04.2012 г., за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Плевен,
ул. “Васил Левски” № 192.
Срокът на разрешението изтича на 22.12.2014 г. и в него са вписани 20 /двадесет/
броя игрални автомати с 20 /двадесет/ броя игрални места.
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В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
необходимите документи за издаване на разрешения по Закона за хазарта. Внесена е
дължимата държавна такса за издаване на разрешението, поради което и на основание
чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 и чл. 35, ал. 1, т. 4 от Закона за хазарта,
председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта да разгледа
направеното искане и да вземе решение, с което:
Да прекрати действието на Разрешение № И-504/02.04.2012 г., за организиране на
хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Плевен, ул. “Васил Левски”
№ 192, издадено на „АЙ ДЖИ ЕМ” АД със седалище и адрес на управление: гр. София,
район „Средец”, ул. „Денкоглу” № 38, ЕИК: 831613030, представлявано от Румен
Петков Йорданов и Жанина Костадинова Паунова, заедно и поотделно, преди изтичане
на срока му.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.6.„БАГИРА-К-Й”ЕООД, гр. Казанлък /вх. № П-1727/17.07.12/,/И-1727/12.07.12г./
На 12.07.2012 г. с вх. № И-1727, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 1, чл. 32 и чл. 35,
ал. 1, т. 4 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане „БАГИРА-К-Й” ЕООД,
гр. Казанлък, за прекратяване действието на Разрешение № И-1658/03.10.2011 г., за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Габрово,
ул. „Петко Каравелов” № 4.
Срокът на разрешението изтича на 19.12.2013 г. и в него са вписани 20 /двадесет/
броя игрални автомати с 25 /двадесет и пет/ броя игрални места.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
необходимите документи за издаване на разрешения по Закона за хазарта. Внесена е
дължимата държавна такса за издаване на разрешението, поради което и на основание
чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 и чл. 35, ал. 1, т. 4 от Закона за хазарта,
председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта да разгледа
направеното искане и да вземе решение, с което:
Да прекрати действието на Разрешение № И-1658/03.10.2011 г. за организиране
на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Габрово, ул. „Петко
Каравелов” № 4, преди изтичане на срока му. В Разрешението са били вписани следните
обстоятелства: седалище и адрес на управление на дружеството - гр. Казанлък, ул.
„Сливница” № 6, ет. 2, ЕИК: 123760065, представлявано от Десислава Йоанова
Вълканова-Гочева - управител.
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.
2.7.„БАГИРА-К-Й”ЕООД, гр. Казанлък /вх. № П-1728/17.07.12/,/И-1728/12.07.12г./
На 12.07.2012 г. с вх. № И-1728, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 1, чл. 32 и чл. 35,
ал. 1, т. 4 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане „БАГИРА-К-Й” ЕООД,
гр. Казанлък, за прекратяване действието на Разрешение № И-934/18.04.2012 г., за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Стара
Загора, ул. „Капитан Петко Войвода” № 11.
Срокът на разрешението изтича на 10.01.2014 г. и в него са вписани 20 /двадесет/
броя игрални автомати с 20 /двадесет/ броя игрални места.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
необходимите документи за издаване на разрешения по Закона за хазарта. Внесена е
дължимата държавна такса за издаване на разрешението, поради което и на основание
чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 и чл. 35, ал. 1, т. 4 от Закона за хазарта,
председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта да разгледа
направеното искане и да вземе решение, с което:
Да прекрати действието на Разрешение № И-934/18.04.2012 г. за организиране на
хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Стара Загора, ул. „Капитан
Петко Войвода” № 11, преди изтичане на срока му. В Разрешението са били вписани
следните обстоятелства: седалище и адрес на управление на дружеството - гр. Казанлък,
ул. „Сливница” № 6, ет. 2, ЕИК: 123760065, представлявано от Десислава Йоанова
Вълканова-Гочева - управител.
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.„ФАВОРИТ”ЕООД, гр. Смолян /вх. № П-1732/18.07.12/,/И-1732/13.07.12г./
На 13.07.2012 г. с вх. № И-1732, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 1, чл. 32 и чл. 35,
ал. 1, т. 4 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ФАВОРИТ” ЕООД,
гр. Смолян, за прекратяване действието на Рразрешение № И-948/03.05.2012 г., за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Пловдив,
ул. „Брацигово” № 2.
Срокът на разрешението изтича на 20.07.2012 г. и в него са вписани 23 /двадесет
и три/ броя игрални автомати с 26 /двадесет и шест/ броя игрални места.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
необходимите документи за издаване на разрешения по Закона за хазарта. Внесена е
дължимата държавна такса за издаване на разрешението, поради което и на основание
чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 и чл. 35, ал. 1, т. 4 от Закона за хазарта,
председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта да разгледа
направеното искане и да вземе решение, с което:
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Да прекрати действието на Разрешение № И-948/03.05.2012 г., за организиране на
хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ул. „Брацигово”
№ 2, издадено на „ФАВОРИТ”ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Смолян,
ул. „Боровец” № 18, ЕИК: 830163452, представлявано от Димитър Андреев Маринов управител и Красимир Тодоров Найденов - управител, заедно и поотделно, преди
изтичане на срока му.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.9.„ФЛАМИНГО 78”ЕООД, гр. София /вх. № П-1751/18.07.12/,/И-1751/17.07.12г./
На 17.07.2012 г. с вх. № И-1751, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 1, чл. 32 и чл. 35,
ал. 1, т. 4 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ФЛАМИНГО 78” ЕООД,
гр. София, гр. София, за прекратяване действието на Разрешение № И-2087/30.12.2011 г.,
за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Нови
Искър, Столична община, кв. „Кумарица”, ул. „Светлина” № 42.
Срокът на разрешението изтича на 27.11.2012 г. и в него са вписани 20 (двадесет)
броя игрални автомати с 24 (двадесет и четири) броя игрални места.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
необходимите документи за издаване на разрешения по Закона за хазарта. Внесена е
дължимата държавна такса за издаване на разрешението, поради което и на основание
чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 и чл. 35, ал. 1, т. 4 от Закона за хазарта,
председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта да разгледа
направеното искане и да вземе решение, с което:
Да прекрати действието на Разрешение № И-2087/30.12.2011 г., за организиране
на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Нови Искър, Столична
община, кв. „Кумарица”, ул. „Светлина” № 42, издадено на „ФЛАМИНГО 78” ЕООД със
седалище и адрес на управление: гр. София, пл. „Възраждане” № 5, ЕИК: 131417772,
представлявано от Мирослав Бобев Софронов - управител, преди изтичане на срока му.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.10.„ФЛАМИНГО 78”ЕООД, гр. София /вх. № П-1752/18.07.12/,/И-1752/17.07.12г./
На 17.07.2012 г. с вх. № И-1752, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 1, чл. 32 и чл. 35,
ал. 1, т. 4 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ФЛАМИНГО 78” ЕООД,
гр. София, гр. София, за прекратяване действието на Разрешение № И-2130/30.12.2011 г.,
за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. Димитровград, бул. „Стефан Стамболов” № 2.
Срокът на разрешението изтича на 11.09.2012 г. и в него са вписани 30 /тридесет/
броя игрални автомати с 35 /тридесет и пет/ броя игрални места.
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В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
необходимите документи за издаване на разрешения по Закона за хазарта. Внесена е
дължимата държавна такса за издаване на разрешението, поради което и на основание
чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 и чл. 35, ал. 1, т. 4 от Закона за хазарта,
председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта да разгледа
направеното искане и да вземе решение, с което:
Да прекрати действието на Разрешение № И-2130/30.12.2011 г. , за организиране
на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Димитровград, бул.
„Стефан Стамболов” № 2, издадено на „ФЛАМИНГО 78” ЕООД със седалище и адрес
на управление: гр. София, пл. „Възраждане” № 5, ЕИК: 131417772, представлявано от
Мирослав Бобев Софронов - управител, преди изтичане на срока му.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.11.„ЖОКЕР - 1999”ООД, гр. Сливен /вх. № П-1753/18.07.12/,/И-1753/17.07.12г./
На 17.07.2012 г. с вх. № И-1753, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 1, чл. 32 и чл. 35,
ал. 1, т. 4 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от “ЖОКЕР-1999” ООД,
гр. Сливен, за прекратяване действието на Разрешение № И-415/12.03.2012 г., за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Сливен,
пл. „Александър Стамболийски” № 1.
Срокът на разрешението изтича на 16.10.2012 г. и в него са вписани 31 /тридесет
и един/ броя игрални автомати с 38 /тридесет и осем/ броя игрални места.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
необходимите документи за издаване на разрешения по Закона за хазарта. Внесена е
дължимата държавна такса за издаване на разрешението, поради което и на основание
чл. 33, ал. 9, във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 и чл. 35, ал. 1, т. 4 от Закона за хазарта,
председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта да разгледа
направеното искане и да вземе решение, с което:
Да прекрати действието на Разрешение № И-415/12.03.2012 г. за организиране на
хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Сливен, пл. „Александър
Стамболийски”№ 1, издадено на “ЖОКЕР-1999” ООД, със седалище и адрес на
управление: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев”, бл.27, вх. А, ап. 2, ЕИК: 119112637,
представлявано от Георги Желязков Лазаров - управител, преди изтичане на срока му.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
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3. За числова лотарийна игра „БИНГО”:
3.1.„ЙОРСТ”ЕООД, гр. София /вх. № П-1676/12.07.12/,/И-1676/29.06.12г./
На 29.06.2012 г. с вх. № И-1676, в съответствие с чл. 19, ал. 1 от Закона за хазарта
/отм./, е подадено писмено искане от „ЙОРСТ” ЕООД, гр. София, за прекратяване
действието на Разрешение № 650/14.04.2009 г., за организиране и провеждане на
числова лотарийна игра “бинго” за бинго зала с адрес: в гр. Плевен, ул. „Васил Левски”
№ 192. Срокът на разрешението изтича на 27.03.2014 г.
В изпълнение на задълженията по чл. 19, ал. 2 от ЗХ /отм./ се извърши проверка
на представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните
актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ /отм./ във връзка с § 5 от ЗХ
и Наредбата за необходимите документи за издаване на разрешения по Закона за хазарта
във връзка с § 4, ал. 1 от ЗХ. Внесена е дължимата държавна такса за издаване на
разрешението, поради което и на основание чл. 19, ал. 2 и чл. 81, ал. 2 от Закона за
хазарта /отм./ и § 5 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната
комисия по хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
Да прекрати действието на Разрешение № 650/14.04.2009 г. за организиране и
провеждане на числова лотарийна игра “бинго” за бинго зала с адрес: гр. Плевен, ул.
„Васил Левски” № 192, издадено на „ЙОРСТ” ЕООД със седалище и адрес на
управление: София, район „Оборище”, ул. „Искър” № 14, ЕИК: 131014675,
представлявано от Стефан Димитров Стоянов - управител, преди изтичане на срока му.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
3.2.„РЮГЕН ІІ”ООД, гр. Несебър /вх. № П-1705/16.07.12/,/И-1705/05.07.12г./
На 05.07.2012 г. с вх. № И-1705, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 1, чл. 32 и чл. 35,
ал. 1, т. 4 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „РЮГЕН II” ООД,
гр. Несебър, за прекратяване действието на Разрешение № И-1453/01.09.2010 г., за
организиране и провеждане на числова лотарийна игра „бинго” в игрална зала с адрес:
гр. Бургас, ул. „Милин камък” № 1, зала, „Империал”. Срокът на разрешението изтича
на 27.08.2015 г.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
необходимите документи за издаване на разрешения по Закона за хазарта. Внесена е
дължимата държавна такса за издаване на разрешението, поради което и на основание
чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 и чл. 35, ал. 1, т. 4 от Закона за хазарта,
председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта да разгледа
направеното искане и да вземе решение, с което:
Да прекрати действието на Разрешение № И-1453/01.09.2010 г., за организиране и
провеждане на числова лотарийна игра „бинго” в игрална зала с адрес: гр. Бургас,
ул. „Милин камък” № 1, зала, „Империал”, издадено на „РЮГЕН II” ООД, със седалище
и адрес на управление: гр. Несебър, община Несебър, к.к. „Слънчев бряг”, хотел „Тракия
плаза”, ЕИК: 102245782, представлявано от Пейко Димитров Янков и Йордан Димитров
Йорданов – заедно и поотделно, преди изтичане на срока му.
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Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
ПО ШЕСТИ РАЗДЕЛ - Разглеждане на писмени искания за издаване на
разрешения за нови обекти:
1. За игрално казино:
1.1.„ПАША ЕНТЪРТЕЙМЪНТ”ЕАД, гр. София /вх. № П-1549/11.07.12/,/И1549/20.06.12г./
На 20.06.2012 г. с вх. № И-1549, в съответствие с чл. 19, ал. 1 от Закона за хазарта
/отм/, е подадено писмено искане от „ПАША ЕНТЪРТЕЙМЪНТ” ЕАД, гр. София, за
даване на разрешение за организиране на хазартни игри в игрално казино за срок от 5
(пет) години в игрално казино с адрес: гр. Свиленград, площад „14 МАРТ”.
В изпълнение на задълженията по чл. 19, ал. 2 от ЗХ /отм./ се извърши проверка
на представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните
актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ /отм./ във връзка с § 5 от ЗХ
и Наредбата за необходимите документи за издаване на разрешения по Закона за хазарта
във връзка с § 4, ал. 1 от ЗХ. Внесени са дължимите държавни такси, поради което и на
основание чл. 19, ал. 2, във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 2, т. 8, т. 9 и т. 12 от Закона за хазарта
/отм./ и § 5 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия
по хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
І. Да даде разрешение на „ПАША ЕНТЪРТЕЙМЪНТ” ЕАД, със седалище и адрес
на управление: гр. София, район „Лозенец”, ул. „Златен рог” № 22, ет. 10, офис 26,
ЕИК: 202065059, представлявано от Батухан Исмаил Айвалъ – едноличен собственик на
капитала и изпълнителен директор, за организиране на хазартни игри в игрално казино
за срок от 5 /пет/ години в обект с адрес: гр. Свиленград, площад „14 МАРТ”.
В игралното казино ще бъдат монтирани и експлоатирани 7 /седем/ броя игрални
маси и 32 /тридесет и два/ броя игрални автомати с 32 /тридесет и два/ броя игрални
места.
II. Да утвърди на „ПАША ЕНТЪРТЕЙМЪНТ” ЕАД за игралното казино по т. І:
1. Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на
хазартни игри в игрално казино.
2. Задължителни правила за организация на работата и финансов контрол при
провеждане на хазартни игри в игрално казино и образци за счетоводна отчетност в
игрално казино.
3. Задължителни изисквания към игрално казино относно вида на помещенията и
сградата, минималната площ, разпределението на помещенията и необходимото
техническо оборудване за контрол.
4. Задължителни образци на удостоверителни знаци /чипове/ за участие в
хазартни игри на игрални маси – 6 /шест/ броя в ЕВРО.
На основание чл. 23, ал. 3 от ЗХ на заседанието присъстваха г-н Батухан Исмаил
Айвалъ – в качеството му на изпълнителен директор на „ПАША
ЕНТЪРТЕЙМЪНТ” ЕАД и г-жа Дарена Николаева Арамова упълномощен представител
на г-н Айвалъ с пълномощно рег. № 13755/30.05.2012 г.
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. За игрални зали:
2.1.„ЧЕРРИ”ООД, гр. Русе /вх. № П-1483/11.07.12/,/И-1483/14.06.12г./
На 14.06.2012 г. с вх. № И-1483, в съответствие с чл. 19, ал. 1 от Закона за хазарта
/отм./, е подадено писмено искане от „ЧЕРРИ” ООД, гр. Русе, за даване на разрешение за
организиране на хазартни игри с игрални автомати за срок от 5 /пет/ години в игрална
зала с адрес: гр. Исперих, ул. „Лудогорие” № 46.
В изпълнение на задълженията по чл. 19, ал. 2 от ЗХ /отм./ се извърши проверка
на представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните
актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ /отм./ във връзка с § 5 от ЗХ
и Наредбата за необходимите документи за издаване на разрешения по Закона за хазарта
във връзка с § 4, ал. 1 от ЗХ. Внесена е дължимата държавна такса, поради което и на
основание чл. 19, ал. 2 във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 2, т. 9, т. 12 и чл. 52 от Закона за
хазарта /отм./ и § 5 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната
комисия по хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
І. Да даде разрешение на „ЧЕРРИ” ООД със седалище и адрес на управление:
гр. Русе, ул. „Муткурова” № 2, ЕИК: 117651988, представлявано от Цвета Георгиева
Демирева - управител, за организиране на хазартни игри с игрални автомати за срок от 5
/пет/ години в игрална зала с адрес: гр. Исперих, ул. „Лудогорие” № 46.
В игралната зала ще бъдат монтирани и експлоатирани 10 /десет/ броя игрални
автомати с 10 /десет/ броя игрални места.
II. Да утвърди на „ЧЕРРИ” ООД, гр. Русе, за игралната зала по т. І:
1. Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на
хазартни игри с игрални автомати в игрална зала.
2. Задължителни правила за организация на работата и финансов контрол при
провеждане на хазартни игри с игрални автомати и образци за счетоводна отчетност в
игрална зала.
3. Задължителни изисквания към игрална зала с игрални автомати по отношение
вида на помещенията, минималната площ и разпределението на помещенията в игрална
зала.
III. В игралната зала ще бъдат инсталирани следните системи за формиране на
премия „Джакпот”:
- тип BGJP 20.11, версия 1.01, идентификационен № JPV6-21/D82, която ще
отчислява 1% от залозите, направени чрез свързаните в системата 4 /четири/ броя
игрални автомати;
- EGT Progressive Jackpot, тип VGJP1, идентификационен № 03405, която ще
отчислява 1% от залозите, направени чрез свързаните в системата 3 /три/ броя игрални
автомати;
- тип BGJP 60-04, версия Fusion, идентификационен № JP 111116-117, която ще
отчислява 1,5% от залозите, направени чрез свързаните в системата 3 /три/ броя игрални
автомати.
IV. В игралната зала ще функционират следните системи за формиране на премия
„Джакпот”:
№

Тип, версия

Производител

Идентификационен номер

1.
2.
3.

BGJP 20.11, 1.01
EGT Progressive Jackpot, VGJP1
BGJP 60-04, Fusion

„Казино Технологии” АД
„Евро Геймс Технолоджи” ООД
„Казино Технологии” АД

JPV6-21/D82
03405
JP 111116-117

Удостоверение
Процент на
за одобрен тип
отчисления
ДП
003
1.0
011
1.0
052
1.5
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На основание чл. 23, ал. 3 от ЗХ на заседанието присъства г-жа Цвета Георгиева
Демирева, в качеството й на управител на „ЧЕРРИ” ООД.
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.ЕТ„ОРЛИН ИВАНОВ - КОМЕРС”, гр. Русе /вх. № П-1671/18.07.12/,/И1671/29.06.12г./
На 29.06.2012 г. с вх. № И-1671, в съответствие с чл. 19, ал. 1 от Закона за хазарта
/отм./, е подадено писмено искане от ЕТ „ОРЛИН ИВАНОВ – КОМЕРС”, гр. Русе, за
даване на разрешение за организиране на хазартни игри с игрални автомати, за срок от 5
/пет/ години в игрална зала с адрес: гр. Главиница, област Силистра, ул. „Витоша” № 53.
В изпълнение на задълженията по чл. 19, ал. 2 от ЗХ /отм./ се извърши проверка
на представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните
актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ /отм./ във връзка с § 5 от ЗХ
и Наредбата за необходимите документи за издаване на разрешения по Закона за хазарта
във връзка с § 4, ал. 1 от ЗХ. Внесена е дължимата държавна такса, поради което и на
основание чл. 19, ал. 2 във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 2, т. 9 и т. 12 от Закона за хазарта
/отм./ и § 5 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия
по хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
І. Да даде разрешение на ЕТ „ОРЛИН ИВАНОВ – КОМЕРС” със седалище и
адрес на управление: гр. Русе, ж.к. „Здравец”, ул. „Воден”, № 11, вх. Б, ет. 4,
ЕИК: 827106473, представляван от Орлин Иванов Стефанов /физическо лице – търговец/,
за организиране на хазартни игри с игрални автомати за срок от 5 /пет/ години в игрална
зала с адрес: гр. Главиница, област Силистра, ул. „Витоша” № 53.
В игралната зала ще бъдат монтирани и експлоатирани 10 /десет/ броя игрални
автомати с 10 /десет/ броя игрални места.
II. Да утвърди на ЕТ „ОРЛИН ИВАНОВ – КОМЕРС”, гр. Русе за игралната зала
по т. І:
1. Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на
хазартни игри с игрални автомати в игрална зала.
2. Задължителни изисквания към игрална зала с игрални автомати по отношение
вида на помещенията, минималната площ и разпределението на помещенията в игрална
зала.
3. Задължителни правила за организация на работата и финансовия контрол при
провеждане на хазартни игри с игрални автомати и образци за счетоводна отчетност в
игрална зала.
III. В игралната зала ще бъде инсталирана 1 /един/ брой система за формиране на
премия „Джакпот”:
- Mystery Fever Jackpot System II, тип-MFJS II, идентификационен № 000054,
която ще отчислява 1% от залозите, направени чрез свързаните в системата 6 броя
игрални автомати.
ІV. В игралната зала ще функционира следната система за формиране на премия
„Джакпот”:
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№

Тип, версия

Производител

Идентификацион
ен номер

1.

Mystery Fever Jackpot System II
тип MFJS-II

„ПРОКСИМА-3” ООД

000054

Удостоверение
Процент на
за одобрен тип
отчисления
ДП
093

1.0

На основание чл. 23, ал. 3 от ЗХ на заседанието присъства г-н Орлин Иванов
Стефанов, в качеството му на физическо лице-търговец.
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.„ИНФОФЕСТ”ЕООД, гр. Пазарджик /вх. № П-1677/17.07.12/,/И-1677/29.06.12г./
Постъпило е писмено искане с вх. № И-1677/29.06.2012 г. от
„ИНФОФЕСТ” ЕООД, гр. Пазарджик до ДКХ за даване на разрешение за организиране
на хазартни игри с игрални автомати за срок от 5 (пет) години в игрална зала с адрес:
гр. Пазарджик, бул. „Христо Ботев” № 69.
По подадените документи е извършена проверка и проучване в
законоустановения срок относно спазването на изискванията на ЗХ /отм./ във връзка с
§ 5 от Закона за хазарта и Наредбата за необходимите документи за издаване на
разрешения по Закона за хазарта във връзка с § 4, ал.1 от Закона за хазарта.
В хода на проверката и на основание чл. 19, ал. 3 от ЗХ /отм./, с писмо изх. №
И-1677/09.07.2012 г. на ДКХ от искателя е изискано представянето на допълнителни
документи. С писмо вх. № И-1677/17.07.2012 г. на ДКХ в рамките на законоустановения
30-дневен срок, в ДКХ са внесени част от всички изискани допълнителни документи.
ДКХ пристъпи към разглеждане на представените от искателя документи, при
което констатира, че от искателя не са представени свидетелства за първоначална
проверка на всички игрални автомати и системи за формиране на специална премия
„Джакпот”, които ще бъдат разположени в игралната зала, съгласно изискването на
чл. 5, т. 24 от Наредбата за необходимите документи за издаване на разрешения по
Закона за хазарта във връзка с § 4, ал. 1 от ЗХ.
С оглед гореизложеното и на основание чл. 23, ал. 3 от ЗХ на заседанието на ДКХ
на 19.07.2012
г. бе поканена и присъства г-жа Милена Цанкова Гледжарска,
упълномощен представител на Иван Благоев Спасов – управител на „ИНФОФЕСТ”
ЕООД, с пълномощно от 19.07.2012 г. На поставени въпроси касаещи липсата на
свидетелства за първоначална проверка на заявените игрални автомати и системи за
формиране на специална премия „Джакпот”, г-жа Гледжарска обясни, че такива
действително не са представени. Причина за липса на свидетелства е обстоятелството, че
организаторът не е разполагал с игралните съоръжения, които да представи на
Българския институт по метрология, за да се извършат първоначални проверки и да се
издадат свидетелства.
С оглед изложеното членовете на ДКХ намират, че от представените документи
не може да се установи по безспорен начин, че заявените от „ИНФОФЕСТ” ЕООД
игрални съоръжения отговарят на изискванията на законодателството уреждащо
хазартната дейност. Предвид обстоятелството, че за тях не са представени свидетелства
за първоначална проверка, съгласно изискванието на чл. 5, т. 24 от Наредбата за
необходимите документи за издаване на разрешения по Закона за хазарта във връзка с
§ 4, ал. 1 от ЗХ, „ИНФОФЕСТ” ЕООД следва да докаже, че всичките игрални
съоръжения, които ще бъдат разположени в игралната зала, отговарят на нормативните
изисквания.
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Във връзка с изложеното и на основание чл. 24 от Закона за хазарта, Държавната
комисия по хазарта
РЕШИ:
1. Приема, че обстоятелствата по писменото искане не са изяснени и отлага
разглеждане на искане с вх. № И-1677/29.06.2012 г.
2. Задължава управителя на „ИНФОФЕСТ” ЕООД с ЕИК: 112568360 или негов
упълномощен представител да се яви лично на заседание на ДКХ и да представи
свидетелства за първоначална проверка на всички заявени с искане вх. №
И-1677/29.06.2012 г. на ДКХ игрални автомати и системи за формиране на специална
премия „Джакпот”, които ще бъдат разположени в игралната зала с адрес:
гр. Пазарджик, бул. „Христо Ботев” № 69, съгласно изискването на чл. 5, т. 24 от
Наредбата за необходимите документи за издаване на разрешения по Закона за хазарта
във връзка с § 4, ал. 1 от ЗХ.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.4.„ИНФОФЕСТ”ЕООД, гр. Пазарджик /вх. № П-1678/17.07.12/,/И-1678/29.06.12г./
Постъпило е писмено искане с вх. № И-1678/29.06.2012 г. от „ИНФОФЕСТ”
ЕООД, гр. Пазарджик до ДКХ за даване на разрешение за организиране на хазартни игри
с игрални автомати за срок от 5 (пет) години в игрална зала с адрес: с. Гелеменово,
общ. Пазарджик, ул. „местност Далъка” № 1.
По подадените документи е извършена проверка и проучване в
законоустановения срок относно спазването на изискванията на ЗХ /отм./ във връзка с
§ 5 от Закона за хазарта и Наредбата за необходимите документи за издаване на
разрешения по Закона за хазарта във връзка с § 4, ал.1 от Закона за хазарта.
В хода на проверката и на основание чл. 19, ал. 3 от ЗХ /отм./, с писмо изх. №
И-1678/09.07.2012 г. на ДКХ от искателя е изискано представянето на допълнителни
документи. С писмо вх. № И-1678/17.07.2012 г. на ДКХ в рамките на законоустановения
30-дневен срок, в ДКХ са внесени почти всички изискани допълнителни документи.
ДКХ пристъпи към разглеждане на представените от искателя документи, при
което констатира, че от искателя не са представени свидетелства за първоначална
проверка на всички игрални автомати и системи за формиране на специална премия
„Джакпот”, които ще бъдат разположени в игралната зала, съгласно изискването на чл.
5, т. 24 от Наредбата за необходимите документи за издаване на разрешения по Закона за
хазарта във връзка с § 4, ал.1 от Закона за хазарта.
С оглед гореизложеното и на основание чл. 23, ал. 3 от ЗХ на заседанието
на ДКХ на 19.07.2012 г. бе поканена и присъства г-жа Милена Цанкова Гледжарска,
упълномощен представител на Иван Благоев Спасов – управител на
„ИНФОФЕСТ” ЕООД, с пълномощно от 19.07.2012 г. На поставени въпроси касаещи
липсата на свидетелства за първоначална проверка на заявените игрални автомати и
системи за формиране на специална премия „Джакпот”, г-жа Гледжарска обясни, че
такива действително не са представени. Причина за липса на свидетелства е
обстоятелството, че организаторът не е разполагал с игралните съоръжения, които да
представи на Българския институт по метрология, за да се извършат първоначални
проверки и да се издадат свидетелства.
С оглед изложеното членовете на ДКХ намират, че от представените документи
не може да се установи по безспорен начин, че заявените от „ИНФОФЕСТ” ЕООД
игрални съоръжения отговарят на изискванията на законодателството уреждащо
хазартната дейност. Предвид обстоятелството, че за тях не са представени свидетелства
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за първоначална проверка, съгласно изискването на чл. 5, т. 24 от Наредбата за
необходимите документи за издаване на разрешения по Закона за хазарта във връзка с
§ 4, ал. 1 от ЗХ, „ИНФОФЕСТ” ЕООД следва да докаже, че всички игрални съоръжения,
които ще бъдат разположени в игралната зала, отговарят на нормативните изисквания.
Във връзка с изложеното и на основание чл. 24 от Закона за хазарта, Държавната
комисия по хазарта
РЕШИ:
1. Приема, че обстоятелствата по писменото искане не са изяснени и отлага
разглеждане на искане с вх. № И-1678/29.06.2012 г.
2. Задължава управителя на „ИНФОФЕСТ” ЕООД с ЕИК: 112568360 или негов
упълномощен представител да се яви лично на заседание на ДКХ и да представи
свидетелства за първоначална проверка на всички заявени с искане вх. №
И-1678/29.06.2012 г. игрални автомати и системи за формиране на специална премия
„Джакпот”, които ще бъдат разположени в игралната зала гр. Пазарджик, бул. „Христо
Ботев” № 69, съгласно изискването на чл. 5, т. 24 от Наредбата за необходимите
документи за издаване на разрешения по Закона за хазарта във връзка с § 4, ал. 1 от
Закона за хазарта.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.5.„Е.Г. - КЪРДЖАЛИ”ООД, гр. София /вх. № П-1684/16.07.12/,/И-1684/29.06.12г./
На 29.06.2012 г. с вх. № И-1684, в съответствие с чл. 19, ал. 1 от Закона за хазарта
/отм./, е подадено писмено искане от „Е.Г. - КЪРДЖАЛИ” ООД, гр. София, за даване на
разрешение за организиране на хазартни игри с игрални автомати за срок от 5 /пет/
години в игрална зала с адрес: гр. Кърджали, ул. „Стефан Караджа” № 12.
В изпълнение на задълженията по чл. 19, ал. 2 от ЗХ /отм./ се извърши проверка
на представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните
актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ /отм./ във връзка с § 5 от ЗХ
и Наредбата за необходимите документи за издаване на разрешения по Закона за хазарта
във връзка с § 4, ал. 1 от ЗХ. Внесена е дължимата държавна такса, поради което и на
основание чл. 19, ал. 2 във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 2, т. 9, т. 12 и чл. 52 от Закона за
хазарта /отм./ и § 5 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната
комисия по хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
І. Да даде разрешение на „Е.Г.-КЪРДЖАЛИ” ООД със седалище и адрес на
управление: гр. София, район „Витоша”, бул. „Тодор Каблешков” № 53, вх. В, ет. 1,
ЕИК: 131416211, представлявано от Георги Делчев Георгиев - управител и Иван
Димитров Стефанов - управител, заедно и поотделно, за организиране на хазартни игри
с игрални автомати за срок от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес: гр. Кърджали,
ул. „Стефан Караджа” № 12.
В игралната зала ще бъдат монтирани и експлоатирани 14 /четиринадесет/ броя
игрални автомати с 14 /четиринадесет/ броя игрални места.
II. Да утвърди на „Е.Г.-КЪРДЖАЛИ” ООД, за игралната зала по т. І:
1. Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на
хазартни игри с игрални автомати в игрална зала.
2. Задължителни правила за организация на работата и финансов контрол при
провеждане на хазартни игри с игрални автомати и образци за счетоводна отчетност в
игрална зала.
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3. Задължителни изисквания към игрална зала с игрални автомати по отношение
вида на помещенията, минималната площ и разпределението на помещенията в игрална
зала.
III. В игралната зала ще бъдат инсталирани следните системи за формиране на
премия „Джакпот”:
- тип BGJP 20.11, версия 1.01, идентификационен № JP 071210-015, която ще
отчислява 1% от залозите, направени чрез свързаните в системата 4 /четири/ броя
игрални автомати;
- тип BGJP 60-04, версия Fusion, идентификационен № JP 120402-005, която ще
отчислява 2% от залозите, направени чрез свързаните в системата 4 /четири/ броя
игрални автомати;
- тип Classic Blend Jackpot System (CBJS), идентификационен № 70328, която ще
отчислява 1,9% от залозите, направени чрез свързаните в системата 6 /шест/ броя
игрални автомати.
IV. В игралната зала ще функционират следните системи за формиране на премия
„Джакпот”:
№

Тип, версия

Производител

1.
2.
3.

BGJP 20.11, 1.01
BGJP 60-04, Fusion
Classic Blend Jackpot System (CBJS)

„Казино Технологии” АД
„Казино Технологии” АД
„Евро Геймс Технолоджи” ООД

Идентификац
ионен номер
JP 071210-015
JP 120402-005
70328

Удостоверение за Процент на
одобрен тип ДП отчисления
003
1.0
052
2.0
022
1.9

На основание чл. 23, ал. 3 от ЗХ на заседанието присъства г-н Марин Кръстев
Карагьозав, в качеството му на упълномощен представител на Иван Димитров Стефанов
– управител на „Е.Г.-КЪРДЖАЛИ” ООД. Представя пълномощно рег. №
51753/23.10.2008 г.
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 СЕДМИ РАЗДЕЛ - Разглеждане на писмени искания за издаване на
разрешения за обекти, в които са се организирали хазартни игри:
1. За игрално казино:
1.1.„РИДЖЪНТ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ”ЕООД, гр. София /вх. № П-1690/18.07.12/,/И1690/29.06.12г./
На 29.06.2012 г. с вх. № И-1690, в съответствие с чл. 19, ал. 1 от Закона за хазарта
/отм./, е подадено писмено искане от „РИДЖЪНТ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ” ЕООД,
гр. София, за даване на разрешение за организиране на хазартни игри в игрално казино
за срок от 5 (пет) години в игрално казино с адрес: гр. Правец, кв. „Езерото” № 8, хотел
„РИУ ПРАВЕЦ РИЗОРТ ГОЛФ И СПА”.
В изпълнение на задълженията по чл. 19, ал. 2 от ЗХ /отм./ се извърши проверка
на представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните
актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ /отм./ във връзка с § 5 от ЗХ
и Наредбата за необходимите документи за издаване на разрешения по Закона за хазарта
във връзка с § 4, ал. 1 от ЗХ. Внесени са дължимите държавни такси, поради което и на
основание чл. 19, ал. 2, във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 2, т. 8, т. 9 и т. 12 от Закона за хазарта
/отм./ и § 5 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия
по хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
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І. Да даде разрешение на „РИДЖЪНТ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ” ЕООД, със седалище
и адрес на управление: гр. София, район „Слатина”, ул. „Постоянство” № 67А,
ЕИК: 200899624, представлявано от Ерик Паскал Маза – управител, за организиране на
хазартни игри в игрално казино „Правец”, за срок от 5 /пет/ години в обект с адрес:
гр. Правец, кв. „Езерото” № 8, хотел „РИУ ПРАВЕЦ РИЗОРТ ГОЛФ И СПА”.
В игралното казино ще бъдат монтирани и експлоатирани 11 /единадесет/ броя
игрални маси и 29 /двадесет и девет/ броя игрални автомати с 29 /двадесет и девет/ броя
игрални места.
II. Да утвърди на „РИДЖЪНТ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ” ЕООД за игралното казино по
т. І:
1. Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на
хазартни игри в игрално казино.
2. Задължителни правила за организация на работата и финансов контрол при
провеждане на хазартни игри в игрално казино и образци за счетоводна отчетност в
игрално казино.
3. Задължителни изисквания към игрално казино относно вида на помещенията и
сградата, минималната площ, разпределението на помещенията и необходимото
техническо оборудване за контрол.
4. Задължителни образци на удостоверителни знаци /кеш чипове/ за участие в
хазартни игри на игрални маси – 20 /двадесет/ броя.
III. В игралното казино ще бъдат инсталирани 2 /два/ броя системи за формиране
на премия „Джакпот”:
- тип Clasic Blend Jackpot System (CBJS), идентификационен № CBJS 09092, която
ще отчислява 1,9 % от залозите, направени чрез свързаните в системата 12 /дванадесет/
броя игрални автомати;
- тип BGJP 20.11, версия 1.01, идентификационен № JP 100910-001, която ще
отчислява 1 % от залозите, направени чрез свързаните в системата 8 /осем/ броя игрални
автомати;
ІV. В игралното казино ще функционират следните системи за формиране на
премия „Джакпот”:
№

Тип, версия

Производител

Идентификационен
номер

1.
2.

Clasic Blend Jackpot System (CBJS)
BGJP 20.11, 1.01

„Евро Геймс Технолоджи” ООД
„Казино Технологии” АД

CBJS 09092
JP 100910-001

Удостоверение
Процент на
за одобрен тип
отчисления
ДП
ДП 022
1,9%
ДП 003
1%

На основание чл. 23, ал. 3 от ЗХ на заседанието присъстваха г-н Ерик Паскал
Маза – в качеството му на управител на „РИДЖЪНТ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ” ЕООД, г-жа
Мария Димитрова Мелева и г-н Михаил Любомиров Далаклиев – упълнощени
представители на г-н Маза. Представят пълномощно рег. № 3972/16.07.2012 г.
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 игрални зали:
2.1.„ФЛАМИНГО 78”ЕООД, гр. София /вх. № П-1639/18.07.12/,/И-1639/25.06.12г./
На 25.06.2012 г. с вх. № И-1639, в съответствие с чл. 19, ал. 1 от Закона за хазарта
/отм./ е подадено писмено искане от „ФЛАМИНГО 78” ЕООД, гр. София, за даване на
разрешение за организиране на хазартни игри с игрални автомати за срок от 5 (пет)
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години в игрална зала с адрес: гр. Нови Искър, Столична община, кв. „Кумарица”,
ул. „Светлина” № 42.
В изпълнение на задълженията по чл. 19, ал. 2 от ЗХ /отм./ се извърши проверка
на представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните
актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ /отм./ във връзка с § 5 от ЗХ
и Наредбата за необходимите документи за издаване на разрешения по Закона за хазарта
във връзка с § 4, ал. 1 от ЗХ. Внесена е дължимата държавна такса, поради което и на
основание чл. 19, ал. 2 във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 2, т. 9, т. 12 и чл. 52 от Закона за
хазарта /отм./ и § 5 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната
комисия по хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
I. Да даде разрешение на „ФЛАМИНГО 78” ЕООД със седалище и адрес на
управление: гр. София, пл. ”Възраждане” № 5, ЕИК: 131417772, представлявано от
Мирослав Бобев Софронов - управител, за организиране на хазартни игри с игрални
автомати за срок от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес: гр. Нови Искър, Столична
община, кв. „Кумарица”, ул. „Светлина” № 42.
В игралната зала ще бъдат монтирани и експлоатирани 18 /осемнадесет/ броя
игрални автомати с 22 /двадесет и два/ броя игрални места.
II. Да утвърди на „ФЛАМИНГО 78” ЕООД, гр. София за игралната зала по т. І:
1. Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на
хазартни игри с игрални автомати в игрална зала.
2. Задължителни правила за организация на работата и финансов контрол при
провеждане на хазартни игри с игрални автомати и образци за счетоводна отчетност в
игрална зала.
3. Задължителни изисквания към игрална зала с игрални автомати по отношение
вида на помещенията, минималната площ и разпределението на помещенията в игрална
зала.
III. В игралната зала ще бъдат инсталирани 4 /четири/ броя системи за формиране
на премия „Джакпот”:
- тип BGJP 20.11, версия 1.01, идентификационен № JP 070801-065, която ще
отчислява 1% от залозите, направени чрез свързаните в системата 4 /четири/ броя
игрални автомати;
- тип BGJP 20.11, версия 1.01, идентификационен № JP 070801-066, която ще
отчислява 1% от залозите, направени чрез свързаните в системата 2 /два/ броя игрални
автомати;
- тип Classic Blend Jackpot System (CBJS), идентификационен № 73030, която ще
отчислява 1.5% от залозите, направени чрез свързаните в системата 5 /пет/ броя игрални
автомати;
- тип EGT Progressive Jackpot VGJP1, идентификационен № 70929, която ще
отчислява 1.5% от залозите, направени чрез свързаните в системата 2 /два/ броя игрални
автомати;
ІV. В игралната зала ще функционират следните системи за формиране на премия
„Джакпот”:
Удостоверение
за одобрен тип Процент на
отчисления
ДП

№

Тип, версия

Производител

Идентификационе
н номер

1.
2.

BGJP 20.11, 1.01
BGJP 20.11, 1.01
Classic Blend Jackpot System
(CBJS)
EGT Progressive Jackpot
VGJP1

„Казино Технологии” АД
„Казино Технологии” АД

JP 070801-065
JP 070801-066

003
003

1
1

„Евро Геймс” Технолоджи" ООД

73030

022.1

1.5

„Евро Геймс” Технолоджи" ООД

70929

011

1.5

3.
4.
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На основание чл. 23, ал. 3 от ЗХ на заседанието присъства г-н Йвайло Христов
Илиев, в качеството му на упълномощен представител на Мирослав Бобев Софронов –
управител
на
„ФЛАМИНГО
78”
ЕООД.
Представя
пълномощно
рег.
№ 8233/02.04.2008 г.
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.„ФЛАМИНГО 78”ЕООД, гр. София /вх. № П-1640/18.07.12/,/И-1640/25.06.12г./
На 25.06.2012 г. с вх. № И-1640, в съответствие с чл. 19, ал. 1 от Закона за хазарта
/отм./, е подадено писмено искане от „ФЛАМИНГО 78” ЕООД, гр. София, за даване на
разрешение за организиране на хазартни игри с игрални автомати за срок от 5 /пет/
години в игрална зала с адрес: гр. Димитровград, ул. „Стефан Стамболов” № 2.
В изпълнение на задълженията по чл. 19, ал. 2 от ЗХ /отм./ се извърши проверка
на представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните
актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ /отм./ във връзка с § 5 от ЗХ
и Наредбата за необходимите документи за издаване на разрешения по Закона за хазарта
във връзка с § 4, ал. 1 от ЗХ. Внесена е дължимата държавна такса, поради което и на
основание чл. 19, ал. 2 във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 2, т. 9, т. 12 и чл. 52 от Закона за
хазарта /отм./ и § 5 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната
комисия по хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
І. Да даде разрешение на „ФЛАМИНГО 78” ЕООД със седалище и адрес на
управление: гр. София, пл. „Възраждане” № 5, ЕИК: 131417772, представлявано от
Мирослав Бобев Софронов - управител, за организиране на хазартни игри с игрални
автомати за срок от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес: гр. Димитровград, бул.
„Стефан Стамболов” № 2.
В игралната зала ще бъдат монтирани и експлоатирани 30 /тридесет/ броя
игрални автомати с 35 /тридесет и пет/ броя игрални места.
II. Да утвърди на „ФЛАМИНГО 78” ЕООД, гр. София, за игралната зала по т. І:
1. Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на
хазартни игри с игрални автомати в игрална зала.
2. Задължителни правила за организация на работата и финансов контрол при
провеждане на хазартни игри с игрални автомати и образци за счетоводна отчетност в
игрална зала.
3. Задължителни изисквания към игрална зала с игрални автомати по отношение
вида на помещенията, минималната площ и разпределението на помещенията в игрална
зала.
III. В игралната зала ще бъдат инсталирани следните системи за формиране на
премия „Джакпот”:
- тип BGJP 20.11, версия 1.01, идентификационен № JP 070725-018, която ще
отчислява 1% от залозите, направени чрез свързаните в системата 4 /четири/ броя
игрални автомати;
- Atronic Progressive Link тип King Kong Cash, идентификационен № 1417803001,
която ще отчислява 1% от залозите, направени чрез свързаните в системата 4 /четири/
броя игрални автомати;
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- Vega Jackpot System тип EGT-JS22, идентификационен № 82776, която ще
отчислява 1,5% от залозите, направени чрез свързаните в системата 11 /единадесет/ броя
игрални автомати;
- EGT Progressive Jackpot, VGJP1, идентификационен № 71683, която ще
отчислява 1,5% от залозите, направени чрез свързаните в системата 4 /четири/ броя
игрални автомати;
- King Games тип Multi Net 2, идентификационен № 007-04033, която ще
отчислява 1,32% от залозите, направени чрез свързаните в системата 3 /три/ броя
игрални автомати.
IV. В игралната зала ще функционират следните системи за формиране на премия
„Джакпот”:
№

Тип, версия

Производител

Идентификационен номер

1.

BGJP 20.11, 1.01

„Казино Технологии” АД

JP 070725-018

2.

Atronic Progressive Link тип King Kong Cash

Atronic International GmbH

1417803001

3.
4.
5.

Vega Jackpot System тип EGT-JS22
EGT Progressive Jackpot, VGJP1
King Games тип Multi Net 2

„Евро Геймс Технолоджи” ООД
„Евро Геймс Технолоджи” ООД
„ГЛОБЕКС 99” ООД

82776
71683
007-04033

Удостоверение
Процент на
за одобрен тип
отчисления
ДП
003
1.0
054
099
011
028

1.0
1.5
1.5
1.32

На основание чл. 23, ал. 3 от ЗХ на заседанието присъства г-н Йвайло Христов
Илиев, в качеството му на упълномощен представител на Мирослав Бобев Софронов –
управител
на
„ФЛАМИНГО
78”
ЕООД.
Представя
пълномощно
рег. № 8233/02.04.2008 г.
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.„ЖОКЕР - 1999”ООД, гр. Сливен /вх. № П-1642/18.07.12/,/И-1642/26.06.12г./
На 26.06.2012 г. с вх. № И-1642, в съответствие с чл. 19, ал. 1 от Закона за хазарта
/отм/, е подадено писмено искане от “ЖОКЕР-1999” ООД, гр. Сливен, за даване на
разрешение за организиране на хазартни игри с игрални автомати за срок от 5 (пет)
години за игрална зала с адрес: гр. Сливен, пл. „Александър Стамболийски” № 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 19, ал. 2 от ЗХ /отм./ се извърши проверка
на представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните
актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ /отм./ във връзка с § 5 от ЗХ
и Наредбата за необходимите документи за издаване на разрешения по Закона за хазарта
във връзка с § 4, ал. 1 от ЗХ. Внесена е дължимата държавна такса, поради което и на
основание чл. 19, ал. 2, във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 2, т. 9, т. 12 и чл. 52 от Закона за
хазарта /отм./ и § 5 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната
комисия по хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
І. Да даде разрешение на “ЖОКЕР-1999” ООД, със седалище и адрес на
управление: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев”, бл.27, вх. А, ап. 2, ЕИК: 119112637,
представлявано от Георги Желязков Лазаров - управител, за организиране на хазартни
игри с игрални автомати за срок от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес: гр. Сливен,
пл. „Александър Стамболийски”№ 1.
В игралната зала ще бъдат монтирани и експлоатирани 29 /двадесет и девет/ броя
игрални автомати с 36 /тридесет и шест/ броя игрални места.
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II. Да утвърди на “ЖОКЕР-1999” ООД, гр. Сливен, за игралната зала по т. І:
1. Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на
хазартни игри с игрални автомати в игрална зала.
2. Задължителни правила за организация на работата и финансов контрол при
провеждане на хазартни игри с игрални автомати и образци за счетоводна отчетност в
игрална зала.
3. Задължителни изисквания към игрална зала с игрални автомати по отношение
вида на помещенията, минималната площ и разпределението на помещенията в игрална
зала.
III. В игралната зала ще бъдат инсталирани 7 /седем/ броя системи за формиране
на премия „Джакпот”, както следва:
- BGJP 20.11,1.01, с идентификационен № JP 091029-016, която ще отчислява
1,0 % от залозите, направени чрез свързаните в системата 3 /три/ броя игрални автомати;
- BGJP 20.11,1.01, с идентификационен № JP 070810-006, която ще отчислява
1,0 % от залозите, направени чрез свързаните в системата 3 /три / броя игрални
автомати;
- BGJP 60-04, Fusion, с идентификационен № JP 111026-004, която ще отчислява
2,0 % от залозите, направени чрез свързаните в системата 3 /три / броя игрални
автомати;
- Classic Blend Jackpot System /CBJS/, с идентификационен № CBJS 03622, която
ще отчислява 1,0 % от залозите, направени чрез свързаните в системата 6 /шест/ броя
игрални автомати;
- EGT Progressive Jackpot, VGJP1, с идентификационен № 05354, която ще
отчислява 1,0 % от залозите, направени чрез свързаните в системата 3 /три / броя
игрални автомати;
- EGT Progressive Jackpot, VGJP1, с идентификационен № 05279, която ще
отчислява 1,0 % от залозите, направени чрез свързаните в системата 4 /четири / броя
игрални автомати;
- Atronic Progressive Link, King Kong Cash, с идентификационен № 43164199,
която ще отчислява 1,5 % от залозите, направени чрез свързаните в системата 3 /три /
броя игрални автомати. Като мастер сървър за формиране и разпределение на премия
„Джакпот” при тази джакпот система ще бъде използван игрален автомат Atronic,
Crimson Fire King Kong Cash, с идентификационен № 43164199.

№

Тип, версия

Производител

Идент.
номер

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

BGJP 20.11, 1.01
BGJP 20.11, 1.01
BGJP 60-04, Fusion
Classic Blend Jackpot System (CBJS)
EGT Progressive Jackpot, VGJP1
EGT Progressive Jackpot, VGJP1
Atronic Progressive Link, King Kong Cash

„Казино Технологии” АД
„Казино Технологии” АД
„Казино Технологии” АД
„Евро Геймс Технолоджи” ООД
„Евро Геймс Технолоджи” ООД
„Евро Геймс Технолоджи” ООД
Atronic International GmbH

JP 091029-016
JP 070810-006
JP 111026-004
CBJS 03622
05354
05279
43164199

Уд-ние за
одобрен тип
ДП
003
003
052
022
011
011
054

Процент на
отчисл.
1.0
1.0
2.0
1.0
1.0
1.0
1.5

ІV. На основание чл. 27, ал. 3 от Закона за хазарта /отм./ и постъпила молба, да
разреши разсрочено плащане на държавната такса за издаване на разрешение, на
основание решение, взето от Държавна комисия по хазарта с протокол № 8/06.04.2004 г.
На основание чл. 23, ал. 3 от ЗХ на заседанието присъства г-н Веселин
Благовестов Матеев, в качеството му на упълномощен представител на Георги Желязков
Лазаров – управител на „ЖОКЕР-1999” ООД. Представя пълномощно рег. №
5265/17.07.2012 г.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
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изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.4.ЕТ„МАХМУД - МАХМУД ЮСЕИН”, гр. Кърджали /вх. № П-1674/16.07.12/,/И1674/29.06.12г./
На 29.06.2012 г. с вх. № И-1674, в съответствие с чл. 19, ал. 1 от Закона за хазарта
/отм/, е подадено писмено искане от ЕТ „МАХМУД-МАХМУД ЮСЕИН”, гр. Кърджали,
за даване на разрешение за организиране на хазартни игри с игрални автомати за срок от
5 (пет) години за игрална зала с адрес: гр. Рудозем, област Смолян, ул. „България” № 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 19, ал. 2 от ЗХ /отм./ се извърши проверка
на представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните
актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ /отм./ във връзка с § 5 от ЗХ
и Наредбата за необходимите документи за издаване на разрешения по Закона за хазарта
във връзка с § 4, ал. 1 от ЗХ. Внесена е дължимата държавна такса, поради което и на
основание чл. 19, ал. 2, във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 2, т. 9, т. 12 и чл. 52 от Закона за
хазарта /отм./ и § 5 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната
комисия по хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
І. Да даде разрешение на ЕТ „МАХМУД-МАХМУД ЮСЕИН”, със седалище и
адрес на управление: гр. Кърджали, ул. „Васил Априлов” № 1, вх. В, ет. 3, ап. 39,
ЕИК: 818003691, представлявано от Махмуд Юсеин Рашид – физическо лице-търговец,
за организиране на хазартни игри с игрални автомати за срок от 5 /пет/ години в игрална
зала с адрес: гр. Рудозем, област Смолян, ул. „България” № 1.
В игралната зала ще бъдат монтирани и експлоатирани 10 /десет/ броя игрални
автомати с 10 /десет/ броя игрални места.
II. Да утвърди на ЕТ „МАХМУД-МАХМУД ЮСЕИН”, за игралната зала по т. І:
1. Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на
хазартни игри с игрални автомати в игрална зала.
2. Задължителни правила за организация на работата и финансов контрол при
провеждане на хазартни игри с игрални автомати и образци за счетоводна отчетност в
игрална зала.
3. Задължителни изисквания към игрална зала с игрални автомати по отношение
вида на помещенията, минималната площ и разпределението на помещенията в игрална
зала.
III. В игралната зала ще бъдат инсталирани 2 /два/ броя системи за формиране на
премия „Джакпот”:
- BGJP 20.11, 1.01 с идентификационен № JP 080224-036, която ще отчислява 1 %
от залозите, направени чрез свързаните в системата 5 /пет/ броя игрални автомати;
- Vega Jackpot System, EGT-JS22, с идентификационен № 82738, която ще
отчислява 1,0 % от залозите, направени чрез свързаните в системата 5 /пет / броя
игрални автомати;
ІV. В игралната зала ще бъдат инсталирани и ще функционират следните системи
за формиране на премия „Джакпот”:
№
1.
2.

Тип,
версия
BGJP 20.11, 1.01
Vega Jackpot System, EGT-JS 22

Производител
“Казино Технологии” АД
„Евро Геймс Технолоджи” ООД

Идент.
номер
JP 080224-036
82738

Уд-ние за одобрен
тип ДП
003
099

% на
отчисл
1.0
1.0
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На основание чл. 23, ал. 3 от ЗХ на заседанието присъства г-жа Златка Николова
Димитрова, в качеството й на упълномощен представител на Махмуд Юсеин Рашид –
физическо лице-търговец. Представя пълномощно рег. № 2598/23.02.2011 г.
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.„ФАВОРИТ”ЕООД, гр. Смолян /вх. № П-1685/18.07.12/,/И-1685/29.06.12г./
Постъпило е писмено искане с вх. № И-1685/29.06.2012 г. от
„ФАВОРИТ” ЕООД, гр. Смолян до ДКХ за даване на разрешение за организиране на
хазартни игри с игрални автомати, за срок от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес: гр.
Пловдив, ул. „Брацигово” № 2.
По подадените документи е извършена проверка и проучване в
законоустановения срок относно спазването на изискванията на Закона за хазарта (ЗХ)
/отм./ във връзка с § 5 от Закона за хазарта и Наредбата за необходимите документи за
издаване на разрешения по Закона за хазарта във връзка с § 4, ал. 1 от ЗХ.
ДКХ пристъпи към разглеждане и обсъждане на представените документи във
връзка с доказване на обстоятелствата по чл. 5, ал. 3 и 4 от ЗХ /отм./ за произхода на
капитала и средствата на дружеството, при което констатира, че не може да се установи
по безспорен начин наличието и произхода на декларираните пред ДКХ средства.
Поради това Комисията приема, че не са изяснени обстоятелствата, свързани с
произхода на средствата, необходими за организиране на хазартна дейност от
„ФАВОРИТ” ЕООД. На основание чл. 24 от Закона за хазарта Държавната комисия по
хазарта
РЕШИ:
1. Приема, че обстоятелствата по писменото искане не са изяснени и отлага
разглеждане на искане с вх. № И-1685/29.06.2012 г.
2. Задължава управителите на „ФАВОРИТ” ЕООД с ЕИК: 830163452 или техни
упълномощени представители да се явят лично на заседание на ДКХ и да представят
всички относими документи във връзка с доказване наличието и произхода на
средствата (декларираните 300 000 /триста хиляди/ лева), необходими за организиране
на хазартна дейност от „ФАВОРИТ” ЕООД.
На основание чл. 23, ал. 3 от ЗХ на заседанието присъства г-жа Десислава
Райчева Райчева, в качеството й на упълномощен представител на Димитър Андреев
Маринов – управител на „Фаворит” ЕООД. Представя пълномощно рег. №
19260/18.07.2012 г.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
ПО ОСМИ РАЗДЕЛ – Разглеждане на писмени искания за продължаване на срока
(по чл. 35 от ЗХ /отм./) на издадени разрешения:
1. За игрални зали:
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1.1.„МОТ 70”ЕООД, гр. Бургас /вх. № П-1655/16.07.12/,/И-1655/27.06.12г./
На 27.06.2012 г. с вх. № И-1655, в съответствие с чл. 19, ал. 1 от Закона за хазарта
/отм./, е подадено писмено искане от „МОТ 70” ЕООД, гр. Бургас, на основание чл. 35 от
Закона за хазарта /отм./, за продължаване срока на издадено Разрешение №
И-399/12.03.2012 г., за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала
с адрес: гр. Елхово, област Ямбол, ул. “Търговска” № 23.
Срокът на Разрешение № И-399/12.03.2012 г. изтича на 21.12.2012 г.
В изпълнение на задълженията по чл. 19, ал. 2 от ЗХ /отм./ се извърши проверка
на представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните
актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ /отм./ във връзка с § 5 от ЗХ
и Наредбата за необходимите документи за издаване на разрешения по Закона за хазарта
във връзка с § 4, ал. 1 от ЗХ. Внесена е дължимата държавна такса, поради което и на
основание чл. 19, ал. 2, във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 2 и чл. 35 от Закона за хазарта,
председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта да разгледа
направеното искане и да вземе решение, с което:
Да даде разрешение 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 организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Елхово, област Ямбол, ул. „Търговска” № 23, с 15
/петнадесет/ броя игрални автомати с 15 /петнадесет/ броя игрални места:
В игралната зала са в експлоатация 3 /три/ броя системи за формиране на премия
„Джакпот”:
№

Тип, версия

Производител

Идентификационен
номер

1.
2.
3.

Multi Jackpot System
BGJP 20.11, вер. 1.01
ЕGT Progressive Jackpot, VGJP1

“ДЖИ.ПИ.ЕЛ” ЕООД
“КАЗИНО ТЕХНОЛОГИИ” АД
„Евро Геймс Технолоджи” ООД

JP –MS 040/2007
JP 070723-017/2007
05114/2007

Удостоверение
за одобрен тип
ДП
024
003
011

Процент
на
отчисления
3.0
1.0
1.5

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.2.ЕТ„ВАЛЕНТИН ДУМЧЕВ”, гр. Пловдив /вх. № П-1665/17.07.12/,/И1665/29.06.12г./
На 29.06.2012 г. с вх. № И-1665, в съответствие с чл. 19, ал. 1 от Закона за хазарта
/отм./, е подадено писмено искане от ЕТ „ВАЛЕНТИН ДУМЧЕВ”, гр. Пловдив, на
основание чл. 35 от Закона за хазарта /отм./, за продължаване срока на издадено
Разрешение № И-1351/22.06.2012 г., за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ул. „Димитър Талев”, ПИ 2202 в УПИ І –
автогара, кв. 4 по плана на кв. Христо Ботев – север.
Срокът на Разрешение № И-1351/22.06.2012 г. изтича на 30.01.2014 г.
В изпълнение на задълженията по чл. 19, ал. 2 от ЗХ /отм./ се извърши проверка
на представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните
актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ /отм./ във връзка с § 5 от ЗХ
и Наредбата за необходимите документи за издаване на разрешения по Закона за хазарта
във връзка с § 4, ал. 1 от ЗХ. Внесена е дължимата държавна такса, поради което и на
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основание чл. 19, ал. 2, във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 2 и чл. 35 от Закона за хазарта /отм./
и § 5 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по
хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
Да даде разрешение на ЕТ „ВАЛЕНТИН ДУМЧЕВ”със седалище и адрес на
управление: гр. Пловдив, район „Южен”, ул. „Васил Ихчиев” № 38, ЕИК: 040180780,
представлявано от Валентин Димитров Думчев /физическо лице – търговец/, за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Пловдив,
ул. “Димитър Талев”, ПИ 2202 в УПИ І – автогара, кв. 4 по плана на кв. Христо Ботев –
север, с 43 /четиридесет и три/ броя игрални автомати с 50 /петдесет/ броя игрални
места:
В игралната зала са в експлоатация 3 /три/ броя системи за формиране на премия
„Джакпот”:
№

Тип, версия

1.

Classic Blend Jackpot System (CBJS)

2.
3.

BGJP 20.11, версия 1.01
BGJP 60-04, Fusion

Производител
„ЕВРО ГЕЙМС
ТЕХНОЛОДЖИ” ООД
„КАЗИНО ТЕХНОЛОГИИ” АД
„КАЗИНО ТЕХНОЛОГИИ” АД

Идентификационен
номер

Удостоверение
за одобрен тип
ДП

Процент
на
отчисления

CBJS 07605/2008

022

1%

JP 081216-109/2009
JP 090210-005

003
052

1%
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.
1.3.ЕТ„ГЕОРГИ БУКОРЕЩЛИЕВ”, гр. Пловдив /вх. № П-1666/17.07.12/,/И1666/29.06.12г./
На 29.06.2012 г. с вх. № И-1666, в съответствие с чл. 19, ал. 1 от Закона за хазарта
/отм./, е подадено писмено искане от ЕТ „ГЕОРГИ БУКОРЕЩЛИЕВ”, гр. Пловдив, на
основание чл. 35 от Закона за хазарта /отм./, за продължаване срока на издадено
Разрешение № И-2025/03.01.2012 г., за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ул. “Гладстон” № 7-9.
Срокът на Разрешение № И-2025/03.01.2012 г. изтича на 11.06.2013 г.
В изпълнение на задълженията по чл. 19, ал. 2 от ЗХ /отм./ се извърши проверка
на представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните
актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ /отм./ във връзка с § 5 от ЗХ
и Наредбата за необходимите документи за издаване на разрешения по Закона за хазарта
във връзка с § 4, ал. 1 от ЗХ. Внесена е дължимата държавна такса, поради което и на
основание чл. 19, ал. 2, във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 2 и чл. 35 от Закона за хазарта /отм./
и § 5 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по
хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
Да даде разрешение на ЕТ „ГЕОРГИ БУКОРЕЩЛИЕВ”със седалище и адрес на
управление: гр. Пловдив, р-н Централен, ул. „Кръстю Пастухов” № 12Б,
ЕИК: 115178725, представлявано от Георги Иванов Букорещлиев /физическо лице –
търговец/, за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. Пловдив, ул. „Гладстон” № 7-9, с 42 /четиридесет и два/ броя игрални автомати с 54
/петдесет и четири/ броя игрални места:
В игралната зала са в експлоатация 4 /четири/ броя системи за формиране на
премия „Джакпот”:
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№

Тип, версия

Производител

Идентификационен
номер

1.
2.
3.
4.

BGJP 20.11, 1.01
Classic Blend Jackpot System (CBJS)
EGT Progressive Jackpot, VGJP1
BGJP 60-04, Fusion

“Казино Технологии” АД
“Евро Геймс Технолоджи” ООД
“Евро Геймс Технолоджи” ООД
“Казино Технологии” АД

JP 070405-001
CBJS 03657
05160
JP 110407-004

Удостоверение
за одобрен тип
ДП
003
022
011
052

Процент
на
отчисления
1%
1%
0,3 %
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 производство и разпространение на игрални съоръжения за хазартни игри:
2.1.„АДМИРАЛ ГРУП”ЕООД, гр. София /вх. № П-1663/17.07.12/,/И-1663/28.06.12г./
На 28.06.2012 г. с вх. № И-1663, в съответствие с чл. 19, ал. 1 от Закона за хазарта
/отм./, е подадено писмено искане от „АДМИРАЛ ГРУП” ЕООД, гр. София, на
основание чл. 35 от Закона за хазарта /отм./, за продължаване срока на издадено
Разрешение № 1646/10.12.2007 г., за производство и разпространение на игрални
съоръжения за хазартни игри.
Срокът на Разрешение № 1646/10.12.2007 г. изтича на 27.11.2012 г.
В изпълнение на задълженията по чл. 19, ал. 2 от ЗХ /отм./ се извърши проверка
на представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните
актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ /отм./ във връзка с § 5 от ЗХ
и Наредбата за необходимите документи за издаване на разрешения по Закона за хазарта
във връзка с § 4, ал. 1 от ЗХ. Внесена е дължимата държавна такса, поради което и на
основание чл. 19, ал. 2 във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 3 и чл. 35 от Закона за хазарта /отм./ и
§ 5 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по
хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
Да даде разрешение на „АДМИРАЛ ГРУП” ЕООД със седалище и адрес на
управление: гр. София, район „Оборище” ул. „Франсис дьо Пресансе” № 13, ет. 2,
ЕИК: 831486782, представлявано от Петър Филипов Георгиев - управител, за
продължаване срока на издадено разрешение за производство и разпространение на
игрални съоръжения за хазартни игри в обект с адрес: гр. София, бул. “Черни връх”
№ 47.
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.„БУЛ ГЕЙМС”ЕООД, гр. Пловдив /вх. № П-1683/17.07.12/,/И-1683/29.06.12г./
На 29.06.2012 г. с вх. № И-1683, в съответствие с чл. 19, ал. 1 от Закона за хазарта
/отм./, е подадено писмено искане от „БУЛ ГЕЙМС” ЕООД, гр. Пловдив, на основание
чл. 35 от Закона за хазарта /отм./, за продължаване срока на издадено Разрешение №
410/14.03.2008 г., за производство и разпространение на игрални съоръжения за
хазартни игри в обект с адрес: гр. Пловдив, ул. „Победа” № 21А.
Срокът на Разрешение № 410/14.03.2008 г. изтича на 15.02.2013 г.
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В изпълнение на задълженията по чл. 19, ал. 2 от ЗХ /отм./ се извърши проверка
на представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните
актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ /отм./ във връзка с § 5 от ЗХ
и Наредбата за необходимите документи за издаване на разрешения по Закона за хазарта
във връзка с § 4, ал. 1 от ЗХ. Внесена е дължимата държавна такса, поради което и на
основание чл. 19, ал. 2 във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 3 и чл. 35 от Закона за хазарта /отм./ и
§ 5 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по
хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
Да даде разрешение на „БУЛ ГЕЙМС” ЕООД със седалище и адрес на
управление: гр. Пловдив, ул. “Кръстю Пастухов” № 12Б, ЕИК: 115946331,
представлявано от Георги Иванов Букорещлиев - управител, за продължаване срока на
издадено разрешение за производство и разпространение на игрални съоръжения за
хазартни игри за срок от 5 (пет) години в обект с адрес: гр. Пловдив, ул. „Победа”
№ 21А.
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 ДЕВЕТИ РАЗДЕЛ – Разглеждане на писмени искания за промени във вече
издадени разрешения:
1. За игрални казина:
1.1.„АКТИВ БГ”АД, гр. София /вх. № П-1564/11.07.12/,/И-1564/21.06.12г./
На 21.06.2012 г. с вх. № И-1564, на основание чл. 19, ал. 1 и чл. 76, ал. 1 от Закона
за хазарта /отм/, е подадено писмено искане от “АКТИВ БГ” АД, гр. София за
увеличаване с 13 /тринадесет/ броя игрални автомати и утвърждаване на промени в
Задължителни игрални условия и правила и Задължителни правила за организация на
работата и финансовия контрол и образци за счетоводна отчетност при организиране и
провеждане на хазартни игри в игрално казино с адрес: гр. София, бул. „Кн. Мария
Луиза” № 131, х-л “София Принцес Хотел”.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Разрешение №
И-998/03.05.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 19, ал. 2 от ЗХ /отм./ се извърши проверка
на представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните
актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ /отм./ във връзка с § 5 от ЗХ
и Наредбата за необходимите документи за издаване на разрешения по Закона за хазарта
във връзка с § 4, ал. 1 от ЗХ. Внесени са дължимите държавни такси, поради което и на
основание чл. 19, ал. 2, във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 2, т. 9, т. 12, чл. 52 и чл. 76, ал. 1 от
Закона за хазарта /отм./ и § 5 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на
Държавната комисия по хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с
което:
І. Да даде разрешение на “АКТИВ-БГ” АД, със седалище и адрес на управление:
гр. София, район „Сердика”, бул. “Кн. Мария Луиза” № 131, ЕИК: 121634959,
представлявано от Халюк Тезлер, Зейнеп Бирбудак и Ейюп Маалуф – само двама по
двама, за увеличаване с 13 /тринадесет/ броя на игралните автомати в игрално казино с
адрес: гр. София, бул. „Кн. Мария Луиза” № 131, х-л “София Принцес Хотел”.
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След промените в игралното казино ще бъдат в експлоатация 15 (петнадесет)
броя игрални маси и 155 (сто петдесет и пет) броя игрални автомати със 169 (сто
шестдесет и девет) броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „АКТИВ-БГ” АД, гр. София, Задължителни игрални условия и
правила за организиране и провеждане на хазартни игри в игрално казино, включващи
следните промени:
1. Въвеждат се нови чл. 108 „а” и чл. 108 „б”, които регламентират провеждането
на 2 нови слот турнира;
2. Инсталиране на 1 /един/ брой система за формиране на премия „Джакпот”:
- Amatic, с идентификационен № FU120116-002.
3. Инсталирани са 6 /шест/ броя системи за формиране на премия „Джакпот”:
№

Тип, версия

1.
2.
3.
4.
5.
6.

BGJP 30-04, 1.01
Clasic Blend Jackpot Sistem (CBJS)
WMSP, MONEY TO BURN
Atronic Progressive Link, King Kong Cash
BGJP 60-04, Fusion
Amatic

Производител
„Казино Технологии” АД
„Евро Геймс Технолоджи” ООД
WMS Gaming Inc.
Atronic International GmbH.
„Казино Технологии” АД
Amatic Industries GmbH

Идент. номер
JP070924-121
CBJS 05445
ACUSCBGA138036
11032560
JP 110606-132
FU120116-002

Уд-ние за
одобрен
тип ДП
020
022
053
054
052
101

Процент
на отчисл.
4,5
1,0
1,45
4,3
4,0
1,99

ІІІ. Да утвърди на „АКТИВ-БГ” АД, гр. София, Задължителни правила за
организация на работата и финансовия контрол и образци за счетоводна отчетност при
провеждане на хазартни игри в игрално казино, включващи следните промени:
1. Въвеждат се 5 нови образци за финансова отчетност – съответно с номера 26,
27, 28, 29 и 30.
2. Въвежда се нов чл. 42, регламентиращ отчетността при провеждането на слот
турнирите.
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.„СТАР ПРИНЦЕС”ЕАД, гр. Свиленград /вх. № П-1565/11.07.12/,/И1565/21.06.12г./
На 21.06.2012 г. с вх. № И-1565, на основание чл. 19, ал. 1 и чл. 76, ал. 1 от Закона
за хазарта /отм/, е подадено писмено искане от „СТАР ПРИНЦЕС” ЕАД, гр. Свиленград,
за увеличаване с 1 /един/ брой игрална маса и утвърждаване на промени в Задължителни
игрални условия и правила и Задължителни правила за организация на работата и
финансовия контрол и образци за счетоводна отчетност при организиране и провеждане
на хазартни игри в игрално казино с адрес: гр. Свиленград, ул. „Драган Цанков” № 4.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Разрешение №
И-344/12.03.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 19, ал. 2 от ЗХ /отм./ се извърши проверка
на представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните
актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ /отм./ във връзка с § 5 от ЗХ
и Наредбата за необходимите документи за издаване на разрешения по Закона за хазарта
във връзка с § 4, ал. 1 от ЗХ. Внесени са дължимите държавни такси, поради което и на
основание чл. 19, ал. 2, във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 2, т. 9, т. 12 и чл. 76, ал. 1 от Закона за
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хазарта /отм./ и § 5 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната
комисия по хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
І. Да даде разрешение на „СТАР ПРИНЦЕС” ЕАД, със седалище и адрес на
управление: гр. Свиленград, ул. „Драган Цанков” № 4, ЕИК: 160103970, представлявано
заедно от Гюлбин Багджъ – изпълнителен директор и Муратхан Акташ – изпълнителен
директор, за увеличаване с 1 /един/ брой на игралните маси в игрално казино с адрес: гр.
Свиленград, ул. „Драган Цанков” № 4.
След промените в игралното казино ще бъдат в експлоатация 6 /шест/ броя
игрални маси и 52 /петдесет и два/ броя игрални автомати със 52 /петдесет и два/ броя
игрални места.
ІІ. Да утвърди на „СТАР ПРИНЦЕС” ЕАД, гр. Свиленград, Задължителни
игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри в игрално
казино, включващи следната промяна:
1. В чл.13, ал. 2 се променя касовата и банковата наличност от 30 000 на 35 000
евро.
ІІІ. Да утвърди на „СТАР ПРИНЦЕС” ЕАД, гр. Свиленград, Задължителни
правила за организация на работата и финансовия контрол и образци за счетоводна
отчетност при провеждане на хазартни игри в игрално казино, включващи следните
промени:
1. В приложение № 2 е отразен новият брой на игралните маси, в резултат на
което е увеличен и общият размер на първоначалното зареждане – от 25 000 на 30 000
евро
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.„ЕНТЕРТЕЙМАНТ”АД, гр. Пловдив /вх. № П-1566/11.07.12/,/И-1566/21.06.12г./
На 21.06.2012 г. с вх. № И-1566, на основание чл. 19, ал. 1 и чл. 76, ал. 1 от Закона
за хазарта /отм/ е подадено писмено искане от „ЕНТЕРТЕЙМАНТ” АД, гр. Пловдив, за
подмяна на 8 /осем/ броя игрални автомати, намаляване с 2 /два/ броя игрални автомати
и утвърждаване на промени в Задължителни игралните условия и правила за
организиране и провеждане на хазартни игри в игрално казино с адрес: гр. Пловдив,
ул. „Капитан Райчо” № 2, х-л „Тримонциум Принцес”.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Разрешение №
И-572/30.03.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 19, ал. 2 от ЗХ /отм./ се извърши проверка
на представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните
актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ /отм./ във връзка с § 5 от ЗХ
и Наредбата за необходимите документи за издаване на разрешения по Закона за хазарта
във връзка с § 4, ал. 1 от ЗХ. Внесени са дължимите държавни такси, поради което и на
основание чл. 19, ал. 2, във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 2, т. 12, чл. 52 и чл. 76, ал. 1 от Закона
за хазарта /отм./ и § 5 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на
Държавната комисия по хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с
което:
І. Да даде разрешение на „ЕНТЕРТЕЙМАНТ” АД, със седалище и адрес на
управление: гр. Пловдив, р-н „Централен”, ул. „Капитан Райчо” № 2, ЕИК: 121882577,
представлявано от изпълнителните директори: Ейюп Маалуф, Корай Йонашчъ, Хасан
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Йозгюр Фидан и Бора Ефендиоглу - от всеки двама от общо четиримата изпълнителни
директори само заедно, за подмяна на 8 /осем/ броя игрални автомати и намаляване с 2
/два/ броя игрални автомати в игрално казино с адрес: гр. Пловдив, ул. „Капитан Райчо”
№ 2, х-л „Тримонциум Принцес”.
След промените в игралното казино ще бъдат в експлоатация 10 /десет/ броя
игрални маси и 125 /сто двадесет и пет/ броя игрални автомати със 139 /сто тридесет и
девет/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „ЕНТЕРТЕЙМАНТ” АД, гр. Пловдив, Задължителни игрални
условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални автомати в
игрално казино, включващи следните промени:
1. Деинсталиране на 1 /един/ брой система за формиране на премия „Джакпот”:
- Atronic Progressive Link King Kong Cash, с идентификационен № 11032532.
2. Инсталиране на 1 /един/ брой система за формиране на премия „Джакпот”:
- Amatic, с идентификационен № FU120116-001.
3. След промените в игралното казино ще функционират следните системи за
формиране на премия „Джакпот”:
№

Тип, версия

Производител

Идент. номер

1.
2.
3.
4.

BGJP 30-04, 1.01
Classic Blend Jackpot System (CBJS)
Mystery Jackpot, PR-08
Amatic

“Казино Технологии” АД
“Евро Геймс Технолоджи” ООД
S.C.Techno Gaming Solution S.R.L.
Amatic Industries GmbH

JP 070924-124
CBJS 05446
PR-08 11187766
FU120116-001

Уд-ние за
одобрен
тип ДП
020
022
077
101

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.„ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД”ЕАД, гр. Свиленград /вх. № П-1608/11.07.12/,/И1608/22.06.12г./
На 22.06.2012 г. с вх. № И-1608, в съответствие с чл. 19, ал. 1 и чл. 76, ал. 1 от
Закона за хазарта /отм/, е подадено писмено искане от „ПРИНЦЕС
СВИЛЕНГРАД” ЕАД, гр. Свиленград, за подмяна на 8 /осем/ броя игрални автомати,
намаляване с 2 /два/ броя игрални автомати и утвърждаване на промени в Задължителни
игралните условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри в игрално
казино с адрес: гр. Свиленград, ул. „Гео Милев” № 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 19, ал. 2 от ЗХ /отм./ се извърши проверка
на представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните
актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ /отм./ във връзка с § 5 от ЗХ
и Наредбата за необходимите документи за издаване на разрешения по Закона за хазарта
във връзка с § 4, ал. 1 от ЗХ. Внесени са дължимите държавни такси, поради което и на
основание чл. 19, ал. 2, във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 2, т. 12, чл. 52 и чл. 76, ал. 1 от Закона
за хазарта /отм./ и § 5 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на
Държавната комисия по хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с
което:
І. Да даде разрешение на „ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД” ЕАД, със седалище и адрес
на управление: гр. Свиленград, ул. „Гео Милев” № 1, ЕИК: 160053297, представлявано
заедно от Гюлбин Багджъ – изпълнителен директор и Мехмет Тан – изпълнителен
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Процен
т на
отчисл.
4,5
1,0
2,0
1,99

директор, за подмяна на 8 /осем/ броя игрални автомати и намаляване с 2 /два/ броя
игрални автомати в игрално казино с адрес: гр. Свиленград, ул. „Гео Милев” № 1.
В игралното казино ще бъдат монтирани и експлоатирани 13 /тринадесет/ броя
игрални маси и 175 /сто седемдесет и пет/ броя игрални автомати със 182 /сто осемдесет
и два/ броя игрални места.
II. Да утвърди на „ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД” ЕАД за игралното казино по т. І
Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри с игрални автомати в игрално казино, включващи следната промяна:
1. Инсталиране на 1 /един/ брой система за формиране на премия „Джакпот”:
- Amatic, с идентификационен № FU120116-003.
2. След промените в игралното казино ще функционират следните системи за
формиране на премия „Джакпот”:
№

Тип, версия

Производител

1.
2.
3.
4.

BGJP 30-04, 1.01
Classic Blend Jackpot System (CBJS)
BGJP 60-04, Fusion
Xcite Cash Express, Asp Hyperlink

„Казино Технологии” АД
„Евро Геймс Технолоджи” ООД
„Казино Технологии” АД
ARISTOCRAT Ltd.

5.

WMSP, Money to Burn

WMS Gaming Inc.

6.
7.
8.

Atronic Progressive Link, King Kong Cash
Mystery Jackpot, PR-08
Amatic

Atronic International GmbH
S. C. Techno Gaming Solution S.R.L.
Amatic Industries GmbH

Идент. номер
JP070924-123
CBJS 05443
JP110606-133
MYST 0663
ACUSCBGA1380
07
11036552
PR-08 11187765
FU120116-003

Уд-ние за
Процент на
одобрен тип
отчисл.
ДП
020
4,5
022
1,0
052
2,0
018
5,0
053

1,45

054
077
101

4,3
2,0
1,99

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.„АНГЛО-БОЛКАН”ООД, гр. София /вх. № П-1712/13.07.12/,/И-1712/09.07.12г./
На 09.07.2012 г. с вх. № И-1712, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 32,
чл. 38, ал.1 - 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от “АНГЛОБОЛКАН” ООД, гр. София, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомати и
утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и правила за организиране
на хазартни игри в игрално казино с адрес: гр. София, пл. „Света Неделя” № 5, хотел
“ШЕРАТОН СОФИЯ ХОТЕЛ БАЛКАН”.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Разрешение №
И-1430/22.06.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
необходимите документи за издаване на разрешения по Закона за хазарта. Внесени са
дължимите държавни такси, поради което и на основание чл. 33, ал. 9, във връзка с
чл. 22, ал. 1, т. 3 и 11, чл. 38, ал. 1 - 3 и чл.69, ал.1 и 3 от Закона за хазарта, председателят
на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта да разгледа направеното искане и
да вземе решение, с което:
І. Да даде разрешение на “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 подмяна на 6 /шест/ броя
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игрални автомата в игрално казино с адрес: гр. София, пл. „Света Неделя” № 5, хотел
“ШЕРАТОН СОФИЯ ХОТЕЛ БАЛКАН”.
След промените в игралното казино ще бъдат експлоатирани 9 /девет/ броя
игрални маси и 63 (шестдесет и три) броя игрални автомати със 70 (седемдесет) броя
игрални места.
ІІ. Да утвърди на “АНГЛО-БОЛКАН” ООД, гр. София, Задължителни игрални
условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри в игрално казино,
включващи следните промени:
1. Промяна на броя на взаимно свързаните автомати при система за формиране на
премия „Джакпот”:
- Ultra Hit Progressive, с идентификационен № A08264001280- /от 10 на 6/.
2. Глава V от предните правила – Правила за допълнителна бонус игра –
спечелване на парична награда от игрални маси в игрално казино „VIVA!CASINO” с
приложение № 2 се отменя.
3. Глава VІ от предните правила – Правила за допълнителна бонус игра –
спечелване на голяма парична награда от игрални маси в игрално казино
„VIVA!CASINO” с приложение № 2, т. ІІІ се отменя.
4. Глава VІІ от предните правила – Правила за допълнителна бонус игра –
спечелване на парична награда от игрални автомати в игрално казино „VIVA!CASINO”
се трансформира в глава V с приложение № 2 към нея.
5. Приложение № 2, т. ІІ се променя на „Парична награда от игрални автомати”, с
регламентиране на дните и часовете на тегленията, както и разпределението на
премията.
Всички награди са за сметка на организатора.
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.„КАЗИНО ДИАМАНТ”ООД, гр. Пловдив /вх. № П-1700/17.07.12/,/И1700/03.07.12г./
На 03.07.2012 г. с вх. № И-1700, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 32,
чл. 38, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „КАЗИНО
ДИАМАНТ” ООД, гр. Пловдив, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата и
утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и правила за организиране и
провеждане на хазартни игри в игрално казино с адрес: гр. Пловдив, ул. „Васил Левски”
№ 11.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Разрешение №
И-1046/03.05.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
необходимите документи за издаване на разрешения по Закона за хазарта. Внесени са
дължимите държавни такси, поради което и на основание чл. 33, ал. 9, във връзка с 22,
ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 38, ал. 1 – 3, чл. 69, ал. 1 и 3 от Закона за хазарта, председателят на
ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта да разгледа направеното искане и да
вземе решение, с което:
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І. Да даде разрешение на „КАЗИНО ДИАМАНТ” ООД, със седалище и адрес на
управление: гр. Пловдив, р-н „Северен”, ул. „Полковник Бонев” № 8, ЕИК: 115857797,
представлявано от Павел Захариев Буков - управител, за подмяна на 4 /четири/ броя
игрални автомата в игрално казино с адрес: гр. Пловдив, ул. „Васил Левски” № 11.
След промените в игралното казино ще бъдат в експлоатация 16 /шестнадесет/
броя игрални маси и 116 /сто и шестнадесет/ броя игрални автомата със 130 /сто и
тридесет/ броя игрални места.
II. Да утвърди на „КАЗИНО ДИАМАНТ” ООД, гр. Пловдив,
Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на
хазартни игри в игрално казино, включващи следните промени:
1. Подмяна на игрални автомати свързани към системи за формиране на премия
„джакпот”:
- тип BGJP 60-04, Fusion, идентификационен номер JP 100628-007;
- тип BGJP 60-04, Fusion, идентификационен номер JP 080904-073.
2. Промяна на размера на паричните средства, които могат да се изплащат в брой
- от 15 000 лева на 5 000 лева.
3. Промени в бонус игри:
- Дневна бонус игра.
4. Специални бонус промоции и премии.
- „Money for Texas”.
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 игрални зали:
2.1.„ВЪЛЕВИ”ООД, гр. Чирпан /вх. № П-1435/18.07.12/,/И-1435/11.06.12г./
На 11.06.2012 г. с вх. № И-1435, в съответствие с чл. 19, ал. 1 и чл. 76, ал. 1 от
Закона за хазарта /отм./, е подадено писмено искане от „ВЪЛЕВИ” ООД, гр. Чирпан, за
подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомати с 8 /осем/ броя игрални места с 8 /осем/
броя игрални автомати с 8 /осем/ броя игрални места и утвърждаване на промени в
Задължителните игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри с игрални автомати, за игрална зала с адрес: гр. Стара Загора, ул. „Генерал Гурко”
№ 65 – 67, УПИ ІХ-2754 в квартал 4Б.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Разрешение №
И-2236/03.01.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 19, ал. 2 от ЗХ /отм./ се извърши проверка
на представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните
актове.
С писма вх. № И-1435/16.07.2012 г. и № И-1435/18.07.2012 г. на ДКХ, в рамките
на законоустановения 30-дневен срок, в ДКХ бяха внесени изискани допълнителни
документи, с които се коригира предмета на искане с вх. № И-1435 от 11.06.2012 г., а
именно от подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомати с 8 /осем/ броя игрални места с
8 /осем/ броя игрални автомати с 8 /осем/ броя игрални места и утвърждаване на
промени в Задължителните игрални условия и правила за организиране и провеждане на
хазартни игри с игрални автомати на подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомати с 4
/четири/ броя игрални автомати, като игралните места се намаляват с 4 /четири/ броя,
увеличаване с 4 /четири/ броя игрални автомати и утвърждаване на промени в
Задължителните игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри с игрални автомати в игрална зала.
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При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ /отм./ във връзка с § 5 от ЗХ
и Наредбата за необходимите документи за издаване на разрешения по Закона за хазарта
във връзка с § 4, ал. 1 от ЗХ. Внесени са дължимите държавни такси, поради което и на
основание чл. 19, ал. 2 във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 2, т. 12, чл. 52 и чл. 76, ал. 1 от Закона
за хазарта /отм./ и § 5 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на
Държавната комисия по хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с
което:
I. Да даде разрешение „ВЪЛЕВИ” ООД със седалище и адрес на управление: гр.
Чирпан, област Стара Загора, ул. „П. К. Яворов” № 9, ЕИК: 833004900, представлявано
от Таньо Вълев Вълев – управител, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомати с 4
/четири/ броя игрални автомати, като игралните места се намаляват с 4 /четири/ броя и
увеличаване с 4 /четири/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Стара Загора,
ул. „Генерал Гурко” № 65 – 67, УПИ ІХ-2754 в квартал 4Б.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 30 /тридесет/ броя
игрални автомати с 30 /тридесет/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „ВЪЛЕВИ” ООД, гр. Чирпан,
Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на
хазартни игри с игрални автомати, включващи следните промени:
1. Деинсталиране на система за формиране на премия „Джакпот” - 1 /един/ брой:
- тип BGJP 30-04, версия 1.01, идентификационен номер JP 071128-102.
2. Инсталиране на система за формиране на премия „Джакпот” - 1 /един/ брой:
- тип BGJP 60-04, версия Fusion, идентификационен номер JP 120515-009.
3. Промяна на процента на отчисление на игралните автомати, свързани към
система за формиране на премия „Джакпот”:
- тип Classic Blend Jackpot System (CBJS), идентификационен номер CBJS 70325.
4. След промяната в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия „Джакпот”:
№

Тип, версия

Производител

Идентификационен
номер

1.
2.
3.
4.
5.
6.

BGJP 20.11, 1.01
EGT Progressive Jackpot тип VGJP1
Classic Blend Jackpot System (CBJS)
BGJP 20.11, 1.01
BGJP 60-04, Fusion
Jewel Jackpot

„Казино Технологии” АД
„Евро Геймс Технолоджи” ООД
„Евро Геймс Технолоджи” ООД
„Казино Технологии” АД
„Казино Технологии” АД
DLV, Латвия

JP 070723-006
05045
CBJS 70325
JP 110725-007
JP120515-009
00JM5108

Удостоверение
за одобрен тип
ДП
003
011
022
003
052
079

Процент на
отчисления
1.0
1.6
1.6
1.0
4.5
4.0

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.„КАЯ 1”ЕООД, гр. София /вх. № П-1497/16.07.12/,/И-1497/15.06.12г./
На 15.06.2012 г. с вх. № И-1497, в съответствие с чл. 19, ал. 1 и чл. 76, ал. 1 от
Закона за хазарта /отм./, е подадено писмено искане от „КАЯ 1” ЕООД, гр. София, за
подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомати и утвърждаване на промени в Задължителни
игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални
автомати, за игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ” № 121.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Разрешение №
И-1685/31.10.2011 г. на ДКХ.
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В изпълнение на задълженията по чл. 19, ал. 2 от ЗХ /отм./ се извърши проверка
на представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните
актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ /отм./ във връзка с § 5 от ЗХ
и Наредбата за необходимите документи за издаване на разрешения по Закона за хазарта
във връзка с § 4, ал. 1 от ЗХ. Внесени са дължимите държавни такси, поради което и на
основание чл. 19, ал. 2 във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 2, т. 12, чл. 52 и чл. 76, ал. 1 от Закона
за хазарта /отм./ във връзка с § 5 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на
Държавната комисия по хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с
което:
І. Да даде разрешение на „КАЯ 1” ЕООД със седалище и адрес на управление:
гр. София, р-н „Триадица”, ж.к. „Стрелбище”, ул. „Хайдушка гора”, бл. 3, вх. А, ап. 3,
ЕИК: 121397150, представлявано от Маргарита Цветанова Нешева-управител, за
подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Цар
Борис ІІІ” № 121.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 20 /двадесет/ броя
игрални автомати с 20 /двадесет/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „КАЯ 1” ЕООД, гр. София:
Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на
хазартни игри с игрални автомати, включващи следните промени:
1. Промяна на броя игрални автомати в система за формиране на премия
„Джакпот”:
- тип BGJP 60-04, версия Fusion, идентификационен номер JP 100420-031.
2. Промяна на тип, версия и модификация на игрални автомати свързани към
система за формиране на премия „Джакпот”:
- тип BGJP 60-04, версия Fusion, идентификационен номер JP 100420-031.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.3.ЕТ„НУШИ-ТЕМЕНУЖКА
ПЕТРОВА”,
гр.
Ботевград
/вх.
№
П1532/12.07.12/,/И-1532/19.06.12г./
На 19.06.2012 г. с вх. № И-1532, в съответствие с чл. 19, ал. 1 и чл. 76, ал. 1 от
Закона за хазарта /отм./, е подадено писмено искане ЕТ „НУШИ - ТЕМЕНУЖКА
ПЕТРОВА”, гр. Ботевград, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомати и утвърждаване
на промени в Задължителните игрални условия и правила за организиране и провеждане
на хазартни игри с игрални автомати, за игрална зала с адрес: гр. Правец, ул. „Елаша”
№ 6.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Разрешение №
И-661/18.04.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 19, ал. 2 от ЗХ /отм./ се извърши проверка
на представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните
актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ /отм./ във връзка с § 5 от ЗХ
и Наредбата за необходимите документи за издаване на разрешения по Закона за хазарта
във връзка с § 4, ал. 1 от ЗХ. Внесени са дължимите държавни такси, поради което и на
основание чл. 19, ал. 2 във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 2, т. 12, чл. 52 и чл. 76, ал. 1 от Закона
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за хазарта /отм./ и § 5 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на
Държавната комисия по хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с
което:
І. Да даде разрешение ЕТ „НУШИ - ТЕМЕНУЖКА ПЕТРОВА” със седалище и
адрес на управление: гр. Ботевград, ул. „Цар Освободител” № 14, ЕИК: 131092777,
представляван от Теменужка Петрова Микова /физическо лице - търговец/, за подмяна
на 5 /пет/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Правец, ул. „Елаша” № 6.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 15 /петнадесет/ броя
игрални автомати с 20 /двадесет/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на ЕТ „НУШИ - ТЕМЕНУЖКА ПЕТРОВА”, гр. Ботевград,
Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на
хазартни игри с игрални автомати, включващи следните промени:
1. Деинсталиране на система за формиране на премия „Джакпот” - 1 /един/ брой:
- тип Classic Blend Jackpot System (CBJS), идентификационен номер 80184.
2. Инсталиране на система за формиране на премия „Джакпот” - 1 /един/ брой:
- Vega Jackpot System, тип EGT – JS22, идентификационен номер 82764.
3. Промяна на броя игрални автомати свързани към система за формиране на
премия „Джакпот”:
- тип BGJP 20.11, версия 1.01, идентификационен номер JP 101102-036.
4. Отпада раздел Пети, регламентиращ задължителни игрални условия и правила
за организиране и провеждане на допълнителни (бонус) игри.
5. След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия „Джакпот”:
№

Тип, версия

Производител

Идентификационен
номер

1.
2.

BGJP 20.11, 1.01
Vega Jackpot System
тип EGT – JS22
BGJP 60-04, Fusion

“Казино Технологии” АД

JP 101102-036

Удостоверение
за одобрен тип
ДП
003

“Евро Геймс Технолоджи” ООД

82764

099

1.9

“Казино Технологии” АД

JP 120109-003

052

2.0

3.

Процент на
отчисления
1.0

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.4.ЕТ„КОСТА АЛЕКСИЕВ НИКОЛОВ - КАН”, гр. Нова Загора /вх. № П1536/12.07.12/,/И-1536/19.06.12г./
На 19.06.2012 г. с вх. № И-1536, в съответствие с чл. 19, ал. 1 и чл. 76, ал. 1 от
Закона за хазарта /отм./, е подадено писмено искане ЕТ „КОСТА АЛЕКСИЕВ
НИКОЛОВ - КАН”, гр. Нова Загора, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомати и
утвърждаване на промени в Задължителните игрални условия и правила за организиране
и провеждане на хазартни игри с игрални автомати, за игрална зала с адрес: гр. Нова
Загора, ул. „Васил Левски” № 67А.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Разрешение №
И-1044/03.05.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 19, ал. 2 от ЗХ /отм./ се извърши проверка
на представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните
актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ /отм./ във връзка с § 5 от ЗХ
и Наредбата за необходимите документи за издаване на разрешения по Закона за хазарта
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във връзка с § 4, ал. 1 от ЗХ. Внесени са дължимите държавни такси, поради което и на
основание чл. 19, ал. 2 във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 2, т. 12, чл. 52 и чл. 76, ал. 1 от Закона
за хазарта /отм./ и § 5 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на
Държавната комисия по хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с
което:
І. Да даде разрешение ЕТ „КОСТА АЛЕКСИЕВ НИКОЛОВ - КАН” със седалище
и адрес на управление: гр. Нова Загора, ул. „Цар Освободител” № 27, ЕИК: 119034487,
представляван от Коста Алексиев Николов /физическо лице - търговец/, за подмяна на 3
/три/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Нова Загора, ул. „Васил Левски”
№ 67А.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 22 /двадесет и два/
броя игрални автомати с 29 /двадесет и девет/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на ЕТ „КОСТА АЛЕКСИЕВ НИКОЛОВ - КАН”, гр. Нова Загора,
Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри с игрални автомати, включващи следните промени:
1. Деинсталиране на система за формиране на премия „Джакпот” - 1 /един/ брой:
- тип Classic Blend Jackpot System (CBJS), идентификационен номер CBJS 76011.
2. Инсталиране на система за формиране на премия „Джакпот” - 1 /един/ брой:
- Vega Jackpot System, тип EGT – JS22, идентификационен номер 82760.
3. Промяна в седмична бонус игра.
4. След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия „Джакпот”:
№

Тип, версия

Производител

Идентификационен
номер

1.
2.

BGJP 20.11, 1.01
EGT Progressive Jackpot
тип VGJP1
Vega Jackpot System
тип EGT – JS22
BGJP 60-04, Fusion

„Казино Технологии” АД

JP120319-003

Удостоверение
за одобрен тип
ДП
003

„Евро Геймс Технолоджи” ООД

10416

011

1.0

“Евро Геймс Технолоджи” ООД

82760

099

1.0

„Казино Технологии” АД

JP120328-013

052

2.0

3.
4.

Процент на
отчисления
1.0

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.„ЕСОЕСБГ”ЕООД, гр. Пловдив /вх. № П-1537/13.07.12/,/И-1537/19.06.12г./
На 19.06.2012 г. с вх. № И-1537, в съответствие с чл. 19, ал. 1 и чл. 76, ал. 1 от
Закона за хазарта /отм./, е подадено писмено искане „ЕСОЕСБГ” ЕООД, гр. Пловдив, за
подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомати и утвърждаване на промени в
Задължителните игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри, и в Задължителни правила за организация на работата и финансов контрол при
провеждане на хазартни игри с игрални автомати и образци за счетоводна отчетност с
игрални автомати, за игрална зала с адрес: гр. Пловдив, р-н „Тракия”, комплекс
„Акваленд”.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Разрешение №
И-175/14.02.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 19, ал. 2 от ЗХ /отм./ се извърши проверка
на представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните
актове.

51

При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ /отм./ във връзка с § 5 от ЗХ
и Наредбата за необходимите документи за издаване на разрешения по Закона за хазарта
във връзка с § 4, ал. 1 от ЗХ. Внесени са дължимите държавни такси, поради което и на
основание чл. 19, ал. 2 във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 2, т. 9, т. 12, чл. 52 и чл. 76, ал. 1 от
Закона за хазарта /отм./ и § 5 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на
Държавната комисия по хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с
което:
І. Да даде разрешение „ЕСОЕСБГ” ЕООД със седалище и адрес на управление:
гр. Пловдив, р-н „Тракия”, ж.к. „Тракия”, ул. „Теофан Райнов” № 3, ЕИК: 115665619,
представлявано от Ангел Георгиев Куков – управител, за подмяна на 4 /четири/ броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, р-н „Тракия”, комплекс
„Акваленд”.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 22 /двадесет и два/
броя игрални автомати с 33 /тридесет и три/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „ЕСОЕСБГ” ЕООД, гр. Пловдив, Задължителни игрални
условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални автомати,
включващи следните промени:
1. Промяна на размера на паричните средства, които могат да се изплащат в брой.
2. Деинсталиране на система за формиране на премия „Джакпот” - 1 /един/ брой:
- Atronic Progressive Link тип King Kong Cash, идентификационен
номер 43164367.
3. Инсталиране на система за формиране на премия „Джакпот” - 1 /един/ брой:
- тип BGJP 60-04, версия Fusion, идентификационен номер JP 120611-025.
4. След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия „Джакпот”:
№

Тип, версия

Производител

Идентификационен
номер

1.
2.
3.
4.

Classic Blend Jackpot System (CBJS)
BGJP 20.11, 1.01
BGJP 60-04, Fusion
ST-JPD, 1.01

“Евро Геймс Технолоджи” ООД
“Казино Технологии” АД
“Казино Технологии” АД
“Казино игри и иновации” ЕООД

CBJS 70313
JP061016-027
JP 120611-025
ДП 0354

Удостоверение
за одобрен тип
ДП
022
003
052
061

Процент на
отчисления
1.9
1.0
2.0
1.0

ІІІ. Да утвърди на „ЕСОЕСБГ” ЕООД, гр. Пловдив, Задължителни правила за
организация на работата и финансов контрол при провеждане на хазартни игри с
игрални автомати и образци за счетоводна отчетност, включващи промяна на размера на
паричните средства, които могат да се изплащат в брой.
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.„БАРГЕЙМ”АД, гр. София /вх. № П-1541/11.07.12/,/И-1541/19.06.12г./
На 19.06.2012 г. с вх. № И-1541, в съответствие с чл. 19, ал. 1 и чл. 76, ал. 1 от
Закона за хазарта /отм./, е подадено писмено искане от „БАРГЕЙМ” АД, гр. София, за
подмяна на 9 /девет/ броя игрални автомати и утвърждаване на промени в Задължителни
игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални
автомати, за игрална зала с адрес: гр. София, ул. „Поп Груйо” № 73.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Разрешение №
И-563/02.04.2012 г. на ДКХ.
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В изпълнение на задълженията по чл. 19, ал. 2 от ЗХ /отм./ се извърши проверка
на представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните
актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ /отм./ във връзка с § 5 от ЗХ
и Наредбата за необходимите документи за издаване на разрешения по Закона за хазарта
във връзка с § 4, ал. 1 от ЗХ. Внесени са дължимите държавни такси, поради което и на
основание чл. 19, ал. 2 във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 2, т. 12, чл. 52 и чл. 76, ал. 1 от Закона
за хазарта /отм./ и § 5 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на
Държавната комисия по хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с
което:
І. Да даде разрешение на „БАРГЕЙМ” АД със седалище и адрес на управление:
гр. София, р-н „Триадица”, ул. „Алабин” № 34, ет. 2, ЕИК: 131196110, представлявано от
Атанас Гочев Атанасов и Ангел Андонов Ирибозов - заедно, за подмяна на 9 /девет/
броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, ул. „Поп Груйо” № 73.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 27 /двадесет и седем/
броя игрални автомати с 30 /тридесет/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „БАРГЕЙМ” АД, гр. София:
Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на
хазартни игри с игрални автомати, включващи следните промени:
1. Подмяна на игрални автомати, свързани към системи за формиране на премия
„Джакпот”:
- тип BGJP 60-04, Fusion, идентификационен номер JP 110913-031;
- тип Classic Blend Jackpot System, CBJS, идентификационен номер CBJS 03791.
2. Модификация на игрални автомати, свързани към система за формиране на
премия „Джакпот”:
- тип BGJP 60-04, Fusion, идентификационен номер JP 110913-031.
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.„БАРГЕЙМ”АД, гр. София /вх. № П-1542/11.07.12/,/И-1542/19.06.12г./
На 19.06.2012 г. с вх. № И-1542, в съответствие с чл. 19, ал. 1 и чл. 76, ал. 1 от
Закона за хазарта /отм./, е подадено писмено искане от „БАРГЕЙМ” АД, гр. София, за
подмяна на 8 /осем/ броя игрални автомати и утвърждаване на промени в Задължителни
игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални
автомати, за игрална зала с адрес: гр. София, район „Младост”, бул. „Александър
Малинов” № 43, УПИ № ІІ-1736 от кв. 2, търговски център “GM”.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Разрешение №
И-489/02.04.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 19, ал. 2 от ЗХ /отм./ се извърши проверка
на представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните
актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ /отм./ във връзка с § 5 от ЗХ
и Наредбата за необходимите документи за издаване на разрешения по Закона за хазарта
във връзка с § 4, ал. 1 от ЗХ. Внесени са дължимите държавни такси, поради което и на
основание чл. 19, ал. 2 във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 2, т. 12, чл. 52 и чл. 76, ал. 1 от Закона
за хазарта /отм./ и § 5 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на
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Държавната комисия по хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с
което:
І. Да даде разрешение на „БАРГЕЙМ” АД със седалище и адрес на управление:
гр. София, р-н „Триадица”, ул. „Алабин” № 34, ет. 2, ЕИК: 131196110, представлявано от
Атанас Гочев Атанасов и Ангел Андонов Ирибозов - заедно, за подмяна на 8 /осем/ броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, район „Младост”, бул. „Александър
Малинов” № 43, УПИ № ІІ-1736 от кв. 2, търговски център “GM”.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 24 /двадесет и четири/
броя игрални автомати с 29 /двадесет и девет/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „БАРГЕЙМ” АД, гр. София:
Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на
хазартни игри с игрални автомати, включващи следните промени:
1. Подмяна на игрални автомати, свързани към системи за формиране на премия
„Джакпот”:
- тип BGJP 60-04, Fusion, идентификационен номер JP 080724-019;
- тип Classic Blend Jackpot System, CBJS, идентификационен номер CBJS 07519.
2. Модификация на игрални автомати, свързани към система за формиране на
премия „Джакпот”:
- тип BGJP 60-04, Fusion, идентификационен номер JP 080724-019.
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.„КАЗИНО ГРУП”ООД, гр. София /вх. № П-1543/11.07.12/,/И-1543/19.06.12г./
На 19.06.2012 г. с вх. № И-1543, в съответствие с чл. 19, ал. 1 и чл. 76, ал. 1 от
Закона за хазарта /отм./, е подадено писмено искане от „КАЗИНО ГРУП” ООД,
гр. София, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомати и утвърждаване на промени в
Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри с игрални автомати, за игрална зала с адрес: с. Негован, район „Нови Искър”,
област София, ул. „Васил Левски” № 28 А.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Разрешение №
И-662/02.04.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 19, ал. 2 от ЗХ /отм./ се извърши проверка
на представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните
актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ /отм./ във връзка с § 5 от ЗХ
и Наредбата за необходимите документи за издаване на разрешения по Закона за хазарта
във връзка с § 4, ал. 1 от ЗХ. Внесени са дължимите държавни такси, поради което и на
основание чл. 19, ал. 2 във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 2, т. 12, чл. 52 и чл. 76, ал. 1 от Закона
за хазарта /отм./ и § 5 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на
Държавната комисия по хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с
което:
І. Да даде разрешение на „КАЗИНО ГРУП” ООД със седалище и адрес на
управление: гр. София, р-н „Красно село”, ул. „Ами Буе” № 1, ет. 3, ап. 9,
ЕИК: 200778067, представлявано от Борислав Павлов Иванов - управител, за подмяна на
4 /четири/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: с. Негован, район „Нови
Искър”, област София, ул. „Васил Левски” № 28 А.
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След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 18 /осемнадесет/ броя
игрални автомати с 23 /двадесет и три/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „КАЗИНО ГРУП” ООД, гр. София:
Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на
хазартни игри с игрални автомати, включващи следните промени:
1. Деинсталиране на 2 /два/ броя системи за формиране на премия „Джакпот”:
- тип Classic Blend Jackpot System, CBJS, идентификационен номер CBJS 70983;
- тип King Games тип Multi Net 2, идентификационен номер 007-04061.
2. Инсталиране на 1 /един/ брой система за формиране на премия „Джакпот”:
- тип Vega Jackpot System EGT – JS22, идентификационен номер 82756.
3. След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия „Джакпот”:
№

Тип, версия

Производител

Идентификационен
номер

1.
2.

BGJP 20.11, 1.01
Vega Jackpot System EGT – JS22

“Казино Технологии” АД
“Евро Геймс Технолоджи” ООД

JP 080307-049
82756

Удостоверение за одобрен
тип ДП
003
099

Процент на
отчисления
1.0
1.0

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.9.„ЕМ ДЖИ ЕС ГЕЙМС”ЕООД, гр. Пловдив /вх. № П-1559/11.07.12/,/И1559/20.06.12г./
На 20.06.2012 г. с вх. № И-1559, в съответствие с чл. 19, ал. 1 и чл. 76, ал. 1 от
Закона за хазарта /отм./, е подадено писмено искане от „ЕМ ДЖИ ЕС ГЕЙМС” ЕООД,
гр. Пловдив, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомати с 10 /десет/ броя игрални
места с 6 /шест/ броя игрални автомати с 9 /девет/ броя игрални места, в резултат на
което игралните места намаляват с 1 /един/ брой, увеличаване с 3 /три/ броя игрални
автомати и утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и правила за
организиране и провеждане на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес:
гр. Пловдив, р-н „Източен”, ул. „Ландос” № 17.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Разрешение №
И-195/12.03.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 19, ал. 2 от ЗХ /отм./ се извърши проверка
на представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните
актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ /отм./ във връзка с § 5 от ЗХ
и Наредбата за необходимите документи за издаване на разрешения по Закона за хазарта
във връзка с § 4, ал. 1 от ЗХ. Внесени са дължимите държавни такси, поради което и на
основание чл. 19, ал. 2 във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 2, т. 12, чл. 52 и чл. 76, ал. 1 от Закона
за хазарта/отм./ и § 5 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на
Държавната комисия по хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с
което:
І. Да даде разрешение на „ЕМ ДЖИ ЕС ГЕЙМС” ЕООД със седалище и адрес на
управление: гр. Пловдив, район „Източен”, ул. „Ландос” № 17, ЕИК: 201087704,
представлявано от Милен Атанасов Мешинев - управител, за подмяна на 6 /шест/ броя
игрални автомати с 10 /десет/ броя игрални места с 6 /шест/ броя игрални автомати с 9
/девет/ броя игрални места, в резултат на което игралните места намаляват с 1 /един/
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брой и увеличаване с 3 /три/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Пловдив,
р-н „Източен”, ул. „Ландос” № 17.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 23 /двадесет и три/
броя игрални автомата с 26 /двадесет и шест/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „ЕМ ДЖИ ЕС ГЕЙМС” ЕООД, гр. Пловдив:
Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на
хазартни игри с игрални автомати, включващи следните промени:
1. Деинсталиране на системи за формиране на премия „Джакпот” - 2 /два/ броя:
- тип BGJP 20.11, версия 1.01, идентификационен номер JP081219-036;
- тип Classic Blend Jackpot System (CBJS), идентификационен номер CBJS 70354.
2. Инсталиране на системи за формиране на премия „Джакпот” - 2 /два/ броя:
- тип BGJP 20.11, версия 1.01, идентификационен номер JP120605-006;
- Vega Jackpot System, тип EGT – JS22, идентификационен номер 82804.
3. Нови бонус игри:
- Ежедневна бонус игра;
- Бонус игра „УИКЕНД”;
- Месечна бонус игра.
4. След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия „Джакпот”:
№

Тип, версия

Производител

Идентификационе
н номер

1
2
3
4

KING GAMES, Multi Net 2
Vega Jackpot System, тип EGT – JS22
BGJP 60-04, Fusion
BGJP 20.11, 1.01

„ГЛОБЕКС 99” ООД
„Евро Геймс Технолоджи” ООД
„Казино Технологии” АД
„Казино Технологии” АД

007-04020
82804
JP111004-006
JP120605-006

Удостоверение
за одобрен тип
ДП
028
099
052
003

Процент
на
отчисление
1.2
1.5
4.5
1.0

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.„МЕРИКАН - 2000”ЕООД, гр. Русе /вх. № П-1568/16.07.12/,/И-1568/21.06.12г./
На 21.06.2012 г. с вх. № И-1568, в съответствие с чл. 19, ал. 1 и чл. 76, ал. 1 от
Закона за хазарта /отм./, е подадено писмено искане „МЕРИКАН-2000” ЕООД, гр. Русе,
за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомати и утвърждаване на промени в
Задължителните игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри с игрални автомати, за игрална зала с адрес: гр. Русе, ул. „Згориград” № 70.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Разрешение №
И-8/12.03.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 19, ал. 2 от ЗХ /отм./ се извърши проверка
на представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните
актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ /отм./ във връзка с § 5 от ЗХ
и Наредбата за необходимите документи за издаване на разрешения по Закона за хазарта
във връзка с § 4, ал. 1 от ЗХ. Внесени са дължимите държавни такси, поради което и на
основание чл. 19, ал. 2 във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 2, т. 12, чл. 52 и чл. 76, ал. 1 от Закона
за хазарта /отм./ и § 5 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на
Държавната комисия по хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с
което:
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І. Да даде разрешение „МЕРИКАН-2000” ЕООД със седалище и адрес на
управление: гр. Русе, ул. „Раковска” № 9, ет. 4, ЕИК: 117111278, представлявано от
Мария Стефкова Иванова – управител, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Русе, ул. „Згориград” № 70.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 23 /двадесет и три/
броя игрални автомати с 23 /двадесет и три/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „МЕРИКАН-2000” ЕООД, гр. Русе,
Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на
хазартни игри с игрални автомати, включващи следните промени:
1. Промяна на броя игрални автомати в система за формиране на премия
„Джакпот”:
- тип BGJP 60-04, версия Fusion, идентификационен № JP 110309-007.
2. Промяна на тип, версия и модификация на игрални автомати свързани към
система за формиране на премия „Джакпот”:
- тип BGJP 60-04, версия Fusion, идентификационен № JP 110309-007.
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.„МЕРИКАН - 2000”ЕООД, гр. Русе /вх. № П-1572/16.07.12/,/И-1572/21.06.12г./
На 21.06.2012 г. с вх. № И-1572, в съответствие с чл. 19, ал. 1 и чл. 76, ал. 1 от
Закона за хазарта /отм./, е подадено писмено искане от „МЕРИКАН-2000” ЕООД,
гр. Русе, за увеличаване с 5 /пет/ броя игрални автомати и утвърждаване на промени в
Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. Бяла, област Русе, пл. „Екзарх
Йосиф” № 1.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Разрешение №
И-37/12.03.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 19, ал. 2 от ЗХ /отм./ се извърши проверка
на представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните
актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ /отм./ във връзка с § 5 от ЗХ
и Наредбата за необходимите документи за издаване на разрешения по Закона за хазарта
във връзка с § 4, ал. 1 от ЗХ. Внесени са дължимите държавни такси, поради което и на
основание чл. 19, ал. 2 във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 2, т. 12, чл. 52 и чл. 76, ал. 1 от Закона
за хазарта /отм./ и § 5 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на
Държавната комисия по хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с
което:
І. Да даде разрешение на „МЕРИКАН-2000” ЕООД със седалище и адрес на
управление: гр. Русе, ул. „Раковска” № 9, ет. 4, ЕИК: 117111278 представлявано от
Мария Стефкова Иванова – управител, за увеличаване с 5 /пет/ броя игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Бяла, област Русе, пл. „Екзарх Йосиф” № 1.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 16 /шестнадесет/ броя
игрални автомата с 16 /шестнадесет/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „МЕРИКАН-2000” ЕООД, гр. Русе:
Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на
хазартни игри с игрални автомати, включващи следните промени:
1. Инсталиране на 1 /един/ брой система за формиране на премия „Джакпот”:
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- тип BGJP 60-04, версия Fusion, идентификационен номер JP110309-013.
2. Промяна на броя игрални автомати в система за формиране на премия
„Джакпот”:
- тип BGJP 20.11, версия 1.01, идентификационен номер JP 070615-012.
3. След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия „Джакпот”:
№

Тип, версия

Производител

Идентификационе
н номер

1
2
3

BGJP 20.11, 1.01
Classic Blend Jackpot System /CBJS/
BGJP 60-04, Fusion

„Казино Технологии” АД
„Евро Геймс Технолоджи” ООД
„Казино Технологии” АД

JP 070615-012
73075
JP110309-013

Удостоверение
за одобрен тип
ДП
003
022
052

Процент
на
отчисление
1.0
1.9
4.0

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.12.ЕТ„МИХАИЛ КОРАДОВ”, гр. Пловдив /вх. № П-1585/13.07.12/,/И1585/21.06.12г./
На 21.06.2012 г. с вх. № И-1585, в съответствие с чл. 19, ал. 1 и чл. 76, ал. 1 от
Закона за хазарта /отм./, е подадено писмено искане ЕТ „МИХАИЛ КОРАДОВ”, за
подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомати, увеличаване с 1 /един/ брой игрален автомат
с 4 /четири/ броя игрални места и утвърждаване на промени в Задължителните игрални
условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални автомати,
за игрална зала с адрес: гр. Казанлък, ул. „Проф. Петко Стайнов” № 1.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Разрешение №
И-1203/06.06.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 19, ал. 2 от ЗХ /отм./ се извърши проверка
на представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните
актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ /отм./ във връзка с § 5 от ЗХ
и Наредбата за необходимите документи за издаване на разрешения по Закона за хазарта
във връзка с § 4, ал. 1 от ЗХ. Внесени са дължимите държавни такси, поради което и на
основание чл. 19, ал. 2 във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 2, т. 12, чл. 52 и чл. 76, ал. 1 от Закона
за хазарта /отм./ и § 5 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на
Държавната комисия по хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с
което:
І. Да даде разрешение ЕТ „МИХАИЛ КОРАДОВ” със седалище и адрес на
управление: гр. Пловдив, район „Тракия”, ж.к. „Тракия”, бул. „Шипка” № 1,
ЕИК: 040779844, представляван от Михаил Костадинов Корадов /физическо лице –
търговец/, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомати, увеличаване с 1 /един/ брой
игрален автомат с 4 /четири/ броя игрални места в игрална зала с адрес: гр. Казанлък,
ул. „Проф. Петко Стайнов” № 1.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 22 /двадесет и два/
броя игрални автомати с 25 /двадесет и пет/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на ЕТ „МИХАИЛ КОРАДОВ”, гр. Пловдив,
Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на
хазартни игри с игрални автомати, включващи следните промени:
1. Деинсталиране на система за формиране на премия „Джакпот” - 1 /един/ брой:
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- тип BGJP 20.11, версия 1.01, идентификационен номер JP 060403-011.
2. Инсталиране на система за формиране на премия „Джакпот” - 1 /един/ брой:
- тип BGJP 60-04, версия Fusion, идентификационен номер JP120510-011.
3. След промяната в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия „Джакпот”:
№

Тип, версия

Производител

1.
2.
3.

Classic Blend Jackpot System (CBJS)
EGT Progressive Jackpot тип VGJP1
BGJP 60-04, Fusion

„Евро Геймс Технолоджи” ООД
„Евро Геймс Технолоджи” ООД
„Казино Технологии” АД

Идентификационен
номер
CBJS 73174
73175
JP120510-011

Удостоверение
за одобрен тип
ДП
022.1
011
052

Процент на
отчисления
1.5
2.01
1.98

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.„ОСКАР БЕТ”ООД, гр. Пловдив /вх. № П-1636/13.07.12/,/И-1636/25.06.12г./
На 25.06.2012 г. с вх. № И-1636, в съответствие с чл. 19, ал. 1 и чл. 76, ал. 1 от
Закона за хазарта /отм./, е подадено писмено искане от „ОСКАР БЕТ” ООД, гр. Пловдив,
за увеличаване със 7 /седем/ броя игрални автомати със 17 /седемнадесет/ броя игрални
места и утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и правила за
организиране и провеждане на хазартни игри с игрални автомати, за игрална зала с
адрес: гр. Пловдив, ул. „Генерал Данаил Николаев” № 74-76.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Разрешение №
И-1119/06.06.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 19, ал. 2 от ЗХ /отм./ се извърши проверка
на представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните
актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ /отм./ във връзка с § 5 от ЗХ
и Наредбата за необходимите документи за издаване на разрешения по Закона за хазарта
във връзка с § 4, ал. 1 от ЗХ. Внесени са дължимите държавни такси, поради което и на
основание чл. 19, ал. 2 във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 2, т. 12, чл. 52 и чл. 76, ал. 1 от Закона
за хазарта /отм./ и § 5 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на
Държавната комисия по хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с
което:
І. Да даде разрешение на „ОСКАР БЕТ” ООД със седалище и адрес на
управление: гр. Пловдив, район „Централен”, ул. „Генерал Данаил Николаев” № 74,
ЕИК: 201969940, представлявано от Костадин Михайлов Корадов – управител, за
увеличаване със 7 /седем/ броя игрални автомати със 17 /седемнадесет/ броя игрални
места в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ул. „Генерал Данаил Николаев” № 74-76.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 30 /тридесет/ броя
игрални автомати с 40 /четиридесет/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „ОСКАР БЕТ” ООД, гр. Пловдив,
Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на
хазартни игри с игрални автомати, включващи следните промени:
1. Промяна на процента на отчисление на игралните автомати свързани към
системи за формиране на премия „Джакпот”:
- тип BGJP 60-04, версия Fusion, идентификационен № JP 120305-008;
- EGT Progressive Jackpot, тип VGJP1, идентификационен № 82000.
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2. Промяна на броя игрални автомати свързани към система за формиране на
премия „Джакпот”:
- тип BGJP 60-04, версия Fusion, идентификационен № JP 120305-008.
3. След промяната в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия „Джакпот”:
№

Тип, версия

Производител

Идентификационен
номер

1.
2.
3.
4.

BGJP 20.11, 1.01
BGJP 60-04, Fusion
EGT Progressive Jackpot тип VGJP1
Classic Blend Jackpot System (CBJS)

„Казино Технологии” АД
„Казино Технологии” АД
„Евро Геймс Технолоджи” ООД
„Евро Геймс Технолоджи” ООД

JP120305-007
JP120305-008
82000
81568

Удостоверение
за одобрен тип
ДП
003
052
011
022.1

Процент на
отчисления
1.0
1.98
2.0
1.5

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.14.„ГРАНД КАЗИНО”ООД, гр. София /вх. № П-1591/11.07.12/,/И-1591/22.06.12г./
На 22.06.2012 г. с вх. № И-1591, в съответствие с чл. 19, ал. 1 и чл. 76, ал. 1 от
Закона за хазарта /отм./, е подадено писмено искане от „ГРАНД КАЗИНО” ООД,
гр. София, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат за игрална зала с адрес:
гр. Плевен, пл. „Свобода” № 6.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Разрешение №
И-1767/01.12.2011 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 19, ал. 2 от ЗХ /отм./ се извърши проверка
на представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните
актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ /отм./ във връзка с § 5 от ЗХ
и Наредбата за необходимите документи за издаване на разрешения по Закона за хазарта
във връзка с § 4, ал. 1 от ЗХ. Внесена е дължимата държавна такса, поради което и на
основание чл. 19, ал. 2 във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 2, и чл. 76, ал. 1 от Закона за хазарта
/отм./ и § 5 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия
по хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
Да даде разрешение на „ГРАНД КАЗИНО” ООД със седалище и адрес на
управление: гр. София, р-н „Лозенец”, ул. „Кричим” № 63, ЕИК: 175245527,
представлявано от Галин Тотьов Василев – управител, за подмяна на 1 /един/ брой
игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Плевен, пл. „Свобода” № 6.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 48 /четиридесет и
осем/ броя игрални автомати с 60 /шестдесет/ броя игрални места.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.

60

2.15.„ГРАНД КАЗИНО - 1”ООД, гр. София /вх. № П-1587/11.07.12/,/И1587/22.06.12г./
На 22.06.2012 г. с вх. № И-1587, в съответствие с чл. 19, ал. 1 и чл. 76, ал. 1 от
Закона за хазарта /отм./, е подадено писмено искане от „ГРАНД КАЗИНО - 1” ООД, гр.
София, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати и увеличаване с 3 /три/ броя
игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. София, ул. „Днепър” № 1.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Разрешение №
И-1768/01.12.2011 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 19, ал. 2 от ЗХ /отм./ се извърши проверка
на представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните
актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ /отм./ във връзка с § 5 от ЗХ
и Наредбата за необходимите документи за издаване на разрешения по Закона за хазарта
във връзка с § 4, ал. 1 от ЗХ. Внесени са дължимите държавни такси, поради което и на
основание чл. 19, ал. 2 във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 2, и чл. 76, ал. 1 от Закона за хазарта
/отм./ във връзка с § 4, ал.1 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на
Държавната комисия по хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с
което:
Да даде разрешение 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 2 /два/ броя игрални
автомати и увеличаване с 3 /три/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. София, ул. „Днепър” № 1.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 74 /седемдесет и
четири/ броя игрални автомати с 91 /деветдесет и един/ броя игрални места.
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.„ГРАНД КАЗИНО - 1”ООД, гр. София /вх. № П-1588/11.07.12/,/И1588/22.06.12г./
На 22.06.2012 г. с вх. № И-1588, в съответствие с чл. 19, ал. 1 и чл. 76, ал. 1 от
Закона за хазарта /отм./, е подадено писмено искане от „ГРАНД КАЗИНО - 1” ООД,
гр. София, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати и увеличаване с 2 /два/ броя
игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Андрей Сахаров” № 74А.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Разрешение №
И-1772/31.10.2011 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 19, ал. 2 от ЗХ /отм./ се извърши проверка
на представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните
актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ /отм./ във връзка с § 5 от ЗХ
и Наредбата за необходимите документи за издаване на разрешения по Закона за хазарта
във връзка с § 4, ал. 1 от ЗХ. Внесени са дължимите държавни такси, поради което и на
основание чл. 19, ал. 2 във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 2, и чл. 76, ал. 1 от Закона за хазарта
/отм./ и § 5 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия
по хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
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Да даде разрешение 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 2 /два/ броя игрални
автомати и увеличаване с 2 /два/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. София, бул. „Андрей Сахаров” № 74А.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 57 /петдесет и седем/
броя игрални автомати с 69 /шестдесет и девет/ броя игрални места.
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.„ГРАНД КАЗИНО - 1”ООД, гр. София /вх. № П-1590/11.07.12/,/И1590/22.06.12г./
На 22.06.2012 г. с вх. № И-1590, в съответствие с чл. 19, ал. 1 и чл. 76, ал. 1 от
Закона за хазарта /отм./, е подадено писмено искане от „ГРАНД КАЗИНО - 1” ООД,
гр. София, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат за игрална зала с адрес: гр. Стара
Загора, бул. „Цар Симеон Велики” № 100, хотел „ВЕРЕЯ”.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Разрешение №
И-1408/22.06.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 19, ал. 2 от ЗХ /отм./ се извърши проверка
на представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните
актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ /отм./ във връзка с § 5 от ЗХ
и Наредбата за необходимите документи за издаване на разрешения по Закона за хазарта
във връзка с § 4, ал. 1 от ЗХ. Внесена е дължимата държавна такса, поради което и на
основание чл. 19, ал. 2 във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 2, и чл. 76, ал. 1 от Закона за хазарта
/отм./ и § 5 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия
по хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
Да даде разрешение 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”.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 59 /петдесет и девет/
броя игрални автомати с 89 /осемдесет и девет/ броя игрални места.
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.„ГРАНД КАЗИНО - 1”ООД, гр. София /вх. № П-1614/11.07.12/,/И1614/22.06.12г./
На 22.06.2012 г. с вх. № И-1614, в съответствие с чл. 19, ал. 1 и чл. 76, ал. 1 от
Закона за хазарта /отм./, е подадено писмено искане от „ГРАНД КАЗИНО - 1” ООД,
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гр. София, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати за игрална зала с адрес:
гр. София, ж.к. „Красно село”, бл. 208 Б.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Разрешение №
И-1769/31.10.2011 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 19, ал. 2 от ЗХ /отм./ се извърши проверка
на представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните
актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ /отм./ във връзка с § 5 от ЗХ
и Наредбата за необходимите документи за издаване на разрешения по Закона за хазарта
във връзка с § 4, ал. 1 от ЗХ. Внесена е дължимата държавна такса, поради което и на
основание чл. 19, ал. 2 във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 2, и чл. 76, ал. 1 от Закона за хазарта
/отм./ и § 5 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия
по хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
Да даде разрешение 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 2 /два/ броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. София, ж.к. „Красно село”, бл. 208 Б.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 43 /четиридесет и три/
броя игрални автомати с 61 /шестдесет и един/ броя игрални места.
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.„ГРАНД КАЗИНО - 2”ООД, гр. София /вх. № П-1615/11.07.12/,/И1615/22.06.12г./
На 22.06.2012 г. с вх. № И-1615, в съответствие с чл. 19, ал. 1 и чл. 76, ал. 1 от
Закона за хазарта /отм./, е подадено писмено искане от „ГРАНД КАЗИНО - 2” ООД,
гр. София, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат за игрална зала с адрес:
гр. Пазарджик, бул. „България” № 1.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Разрешение №
И-1773/01.12.2011 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 19, ал. 2 от ЗХ /отм./ се извърши проверка
на представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните
актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ /отм./ във връзка с § 5 от ЗХ
и Наредбата за необходимите документи за издаване на разрешения по Закона за хазарта
във връзка с § 4, ал. 1 от ЗХ. Внесена е дължимата държавна такса, поради което и на
основание чл. 19, ал. 2 във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 2, и чл. 76, ал. 1 от Закона за хазарта
/отм./ и § 5 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия
по хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
Да даде разрешение на „ГРАНД КАЗИНО - 2” ООД със седалище и адрес на
управление: гр. София, район „Лозенец”, ул. „Кричим” № 63, ЕИК: 175256623,
представлявано от Найден Тодоров Шопов - управител и Галин Тотьов Василев управител, заедно и поотделно, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална
зала с адрес: гр. Пазарджик, бул. „България” № 1.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация с 42 /четиридесет и
два/ броя игрални автомата с 55 /петдесет и пет/ броя игрални места.
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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.„ГРАНД КАЗИНО - 3”ООД, гр. София /вх. № П-1589/11.07.12/,/И1589/22.06.12г./
На 22.06.2012 г. с вх. № И-1589, в съответствие с чл. 19, ал. 1 и чл. 76, ал. 1 от
Закона за хазарта /отм./, е подадено писмено искане от „ГРАНД КАЗИНО-3” ООД,
гр. София, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат за игрална зала с адрес:
гр. Петрич, ул. „Цар Борис ІІІ” № 44.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Разрешение №
И-1934/01.12.2011 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 19, ал. 2 от ЗХ /отм./ се извърши проверка
на представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните
актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ /отм./ във връзка с § 5 от ЗХ
и Наредбата за необходимите документи за издаване на разрешения по Закона за хазарта
във връзка с § 4, ал. 1 от ЗХ. Внесена е дължимата държавна такса, поради което и на
основание чл. 19, ал. 2 във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 2, и чл. 76, ал. 1 от Закона за хазарта
/отм./ и § 5 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия
по хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
Да даде разрешение на „ГРАНД КАЗИНО-3” ООД със седалище и адрес на
управление: гр. София, р-н „Лозенец”, ул. „Кричим” № 63, ЕИК: 175256598,
представлявано от Галин Тотьов Василев - управител и Георги Николов Филчев управител, заедно и поотделно, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална
зала с адрес: гр. Петрич, ул. „Цар Борис ІІІ” № 44.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 90 /деветдесет/ броя
игрални автомати със 102 /сто и два/ броя игрални места.
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.„МИЛИОН КАЗИНО”ООД, гр. София /вх. № П-1707/16.07.12/,/И1707/05.07.12г./
На 05.07.2012 г. с вх. № И-1707, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 32,
чл. 38, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „МИЛИОН
КАЗИНО” ООД, гр. София, за увеличаване с 3 /три/ броя игрални автомати и
утвърждаване на промени в Задължителните игрални условия и правила за организиране
и провеждане на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София,
бул. „Цариградско шосе” № 16, бл. 11.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Разрешение №
И-1140/06.06.2012 г. на ДКХ.
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В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
необходимите документи за издаване на разрешения по Закона за хазарта във връзка с
§ 4, ал. 1 от ЗХ. Внесени са дължимите държавни такси, поради което и на основание
чл. 33, ал. 9, във връзка с 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 38, ал. 1 - 3, чл. 69, ал. 1 и ал. 3 от
Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта да
разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
І. Да даде разрешение на „МИЛИОН КАЗИНО” ООД, със седалище и адрес на
управление: гр. София, р-н „Изгрев”, бул. „Цариградско шосе” № 16, бл. 11,
ЕИК: 131518216, представлявано от Емилианна Николаева Любенова – управител, за
увеличаване с 3 /три/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София,
бул. „Цариградско шосе” № 16, бл. 11.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 37 /тридесет и седем/
броя игрални автомати с 42 /четиридесет и два/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „МИЛИОН КАЗИНО” ООД, гр. София,
Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на
хазартни игри с игрални автомати, включващи следната промяна:
Промяна на броя игрални автомати в система за формиране на премия
„Джакпот”:
- тип Classic Blend Jackpot System (CBJS), идентификационен номер CBJS 70330.
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.„БРАТЯ МАТЕВИ”ЕООД, гр. София /вх. № П-1598/11.07.12/,/И-1598/22.06.12г./
На 22.06.2012 г. с вх. № И-1598, на основание чл. 19, ал. 1 и чл. 76, ал. 1 от Закона
за хазарта /отм./, е подадено писмено искане от „БРАТЯ МАТЕВИ” ЕООД, гр. София, за
намаляване с 3 /три/ броя игрални автомати с 8 /осем/ броя игрални места и
утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и правила за организиране и
провеждане на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София,
ж.к. ”Дружба”, УПИ II-1109, 1216 от кв. 46.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Разрешение №
И-1438/22.06.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 19, ал. 2 от ЗХ /отм./ се извърши проверка
на представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните
актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ /отм./ във връзка с § 5 от ЗХ
и Наредбата за необходимите документи за издаване на разрешения по Закона за хазарта
във връзка с § 4, ал. 1 от ЗХ. Внесени са дължимите държавни такси, поради което и на
основание чл. 19, ал. 2 във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 2, т. 12, чл. 52 и чл. 76, ал. 1 от Закона
за хазарта /отм./ и § 5 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на
Държавната комисия по хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с
което:
І. Да даде разрешение на „БРАТЯ МАТЕВИ” ЕООД със седалище и адрес на
управление: гр. София, район “Средец”, ж.к. ”Яворов”, бл. № 24, вх. Б, ет. 3, ап. 16,
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ЕИК: 130369794, представлявано от Дамян Матеев Матев - управител, за намаляване с 3
/три/ броя игрални автомати с 8 /осем/ броя игрални места в игрална зала с адрес: гр.
София, ж.к. ”Дружба”, УПИ II-1109, 1216 от кв. 46.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 45 /четиридесет и пет/
броя игрални автомати с 50 /петдесет/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „БРАТЯ МАТЕВИ” ЕООД, гр. София,
Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на
хазартни игри с игрални автомати, включващи промяна на броя свързани игрални
автомати в система за формиране на премия „Джакпот” JOPPY, CIDS,
идентификационен номер CIDS 00001.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.23.„БРАТЯ МАТЕВИ”ЕООД, гр. София /вх. № П-1599/11.07.12/,/И-1599/22.06.12г./
На 22.06.2012 г. с вх. № И-1599, на основание чл. 19, ал. 1 и чл. 76, ал. 1 от Закона
за хазарта /отм./, е подадено писмено искане от „БРАТЯ МАТЕВИ” ЕООД, гр. София, за
намаляване с 3 /три/ броя игрални автомати и утвърждаване на промени в Задължителни
игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр София, бул. „Витоша” № 133.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Разрешение №
И-1439/22.06.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 19, ал. 2 от ЗХ /отм./ се извърши проверка
на представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните
актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ /отм./ във връзка с § 5 от ЗХ
и Наредбата за необходимите документи за издаване на разрешения по Закона за хазарта
във връзка с § 4, ал. 1 от ЗХ. Внесени са дължимите държавни такси, поради което и на
основание чл. 19, ал. 2 във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 2, т. 12, чл. 52 и чл. 76, ал. 1 от Закона
за хазарта /отм./ и § 5 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на
Държавната комисия по хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с
което:
І. Да даде разрешение на „БРАТЯ МАТЕВИ” ЕООД със седалище и адрес на
управление: гр. София, район “Средец”, ж.к. ”Яворов”, бл. № 24, вх. Б, ет. 3, ап. 16,
ЕИК: 130369794, представлявано от Дамян Матеев Матев - управител, за намаляване с 3
/три/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр София, бул. “Витоша” № 133.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 20 /двадесет/ броя
игрални автомати с 20 /двадесет/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „БРАТЯ МАТЕВИ” ЕООД, гр. София,
Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на на
хазартни игри с игрални автомати, включващи промяна на броя свързани игрални
автомати в система за формиране на премия „Джакпот” MIKOHN Super controller CON2,
идентификационен номер V 2.08.
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.
2.24.ЕТ„ВЕНЦИ-61-ВЕЛИСЛАВ ВАСИЛЕВ”, гр. Червен бряг /вх. № П1600/11.07.12/,/И-1600/22.06.12г./
На 22.06.2012 г. с вх. № И-1600, в съответствие с чл. 19, ал. 1 и чл. 76, ал. 1 от
Закона за хазарта /отм./, е подадено писмено искане от ЕТ „ВЕНЦИ–61–ВЕЛИСЛАВ
ВАСИЛЕВ”, гр. Червен бряг, за подмяна на 11 /единадесет/ броя игрални автомати и
утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и правила за организиране и
провеждане на хазартни игри с игрални автомати, за игрална зала с адрес: гр. Ловеч,
ул. “Цар Освободител” № 58.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Разрешение №
И-2209/14.02.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 19, ал. 2 от ЗХ /отм./ се извърши проверка
на представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните
актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ /отм./ във връзка с § 5 от ЗХ
и Наредбата за необходимите документи за издаване на разрешения по Закона за хазарта
във връзка с § 4, ал. 1 от ЗХ. Внесени са дължимите държавни такси, поради което и на
основание чл. 19, ал. 2 във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 2, т. 12, чл. 52 и чл. 76, ал. 1 от Закона
за хазарта /отм./ и § 5 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на
Държавната комисия по хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с
което:
І. Да даде разрешение на ЕТ „ВЕНЦИ–61–ВЕЛИСЛАВ ВАСИЛЕВ” със седалище
и адрес на управление: гр. Червен бряг, ул. „Аспарух” № 20, ЕИК: 114064380,
представляван от Велислав Василев Вълчков /физическо лице – търговец/, за подмяна на
11 /единадесет/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Ловеч, ул. “Цар
Освободител” № 58.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 15 /петнадесет/ броя
игрални автомати с 15 /петнадесет/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на ЕТ „ВЕНЦИ–61–ВЕЛИСЛАВ ВАСИЛЕВ”, гр. Червен бряг:
Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на
хазартни игри с игрални автомати, включващи следните промени:
1. Деинсталиране на 2 /два/ броя системи за формиране на премия „Джакпот”:
- тип BGJP 60-04, Fusion, идентификационен номер JP 080326-052;
- тип Classic Blend Jackpot System (CBJS), идентификационен номер CBJS 76190.
2. Инсталиране на 2 /два/ броя системи за формиране на премия „Джакпот”:
- тип Atronic Progressive Link King Kong Cash, идентификационен
номер 11031299;
- тип Jackpot Drawing System, 1.0.67, идентификационен номер 004.
3. След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия „Джакпот”:
№

Тип, версия

Производител

Идентификационен
номер

1.
2.
3.

BGJP 20.11, 1.01
Atronic Progressive Link King Kong Cash
Jackpot Drawing System, 1.0.67

„Казино Технологии” АД
Atronic International GmbH
Gamekeeper Ltd Group

JP 080326-051
11031299
004

Удостоверение за одобрен
тип ДП
003
054
043

Процент на
отчисления
1
1.5
1.5

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.
2.25.„ШАНС 07”ЕООД, гр. Поморие /вх. № П-1602/11.07.12/,/И-1602/22.06.12г./
На 22.06.2012 г. с вх. № И-1602, в съответствие с чл. 19, ал. 1 и чл. 76, ал. 1 от
Закона за хазарта /отм./, е подадено писмено искане от „ШАНС 07” ЕООД, гр. Поморие,
за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат и утвърждаване на промени в
Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри с игрални автомати, за игрална зала с адрес: гр. Поморие, ул. ”Ген. Скобелев” № 8.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Разрешение №
И-1173/06.06.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 19, ал. 2 от ЗХ /отм./ се извърши проверка
на представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните
актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ /отм./ във връзка с § 5 от ЗХ
и Наредбата за необходимите документи за издаване на разрешения по Закона за хазарта
във връзка с § 4, ал. 1 от ЗХ. Внесени са дължимите държавни такси, поради което и на
основание чл. 19, ал. 2 във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 2, т. 12, чл. 52 и чл. 76, ал. 1 от Закона
за хазарта /отм./ и § 5 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на
Държавната комисия по хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с
което:
І. Да даде разрешение на „ШАНС 07” ЕООД със седалище и адрес на управление:
гр. Поморие, кв. “Свобода”, бл. 15, вх. А, ап. 9, ЕИК: 102963081 представлявано от
Радослав Цветанов Христов - управител, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в
игрална зала с адрес: гр. Поморие, ул. ”Ген. Скобелев” № 8.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 23 /двадесет и три/
броя игрални автомати с 23 /двадесет и три/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „ШАНС 07” ЕООД, гр. Поморие:
Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на
хазартни игри с игрални автомати, включващи промяна в броя свързани игрални
автомати към система за формиране на премия „Джакпот” тип Classic Blend Jackpot
System, CBJS, идентификационен номер CBJS 73044.
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.„ЛОТОС”ООД, гр. Сливен /вх. № П-1617/11.07.12/,/И-1617/22.06.12г./
На 22.06.2012 г. с вх. № И-1617, в съответствие с чл. 19, ал. 1 и чл. 76, ал. 1 от
Закона за хазарта /отм./, е подадено писмено искане от „ЛОТОС” ООД, гр. Сливен, за
подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомати, увеличаване с 2 /два/ броя игрални
автомати и утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и правила за
организиране и провеждане на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес:
гр. Сливен, бул. „Цар Симеон” № 25А.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Разрешение №
И-72/14.02.2012 г. на ДКХ.
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В изпълнение на задълженията по чл. 19, ал. 2 от ЗХ /отм./ се извърши проверка
на представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните
актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ /отм./ във връзка с § 5 от ЗХ
и Наредбата за необходимите документи за издаване на разрешения по Закона за хазарта
във връзка с § 4, ал. 1 от ЗХ. Внесени са дължимите държавни такси, поради което и на
основание чл. 19, ал. 2 във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 2, т. 12, чл. 52 и чл. 76, ал. 1 от Закона
за хазарта /отм./ и § 5 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на
Държавната комисия по хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с
което:
І. Да даде разрешение на „ЛОТОС” ООД със седалище и адрес на управление:
гр. Сливен, бул. „Хаджи Димитър” № 1, ап. 7, ЕИК: 119639333, представлявано от
Жечко Колев Дончев – управител и Руси Димитров Грънчев – управител, заедно и
поотделно, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомати и увеличаване с 2 /два/ броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Сливен, бул. „Цар Симеон” № 25А.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 22 /двадесет и два/
броя игрални автомата с 22 /двадесет и два/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „ЛОТОС” ООД, гр. Сливен:
Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на
хазартни игри с игрални автомати, включващи следните промени:
1. Деинсталиране на 2 /два/ броя системи за формиране на премия „Джакпот”:
- тип BGJP 20.11, версия 1.01, идентификационен номер JP 101102-022;
- тип BGJP 60-04, Fusion, идентификационен номер JP 110110-101.
2. Инсталиране на 1 /един/ брой система за формиране на премия „Джакпот”:
- тип BGJP 60-04, Fusion, идентификационен номер JP120523-004.
3. Промяна в броя свързани игрални автомати в системи за формиране на премия
„Джакпот”:
- тип BGJP 20.11, версия 1.01, идентификационен номер JP 101102-021;
- тип Classic Blend Jackpot System (CBJS), идентификационен номер CBJS 03772.
4. След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия „Джакпот”:
№

Тип, версия

Производител

Идентификационе
н номер

1.
2.
3.
4.

Classic Blend Jackpot System (CBJS)
BGJP 20.11, версия 1.01
BGJP 60-04, Fusion
EGT Progressive Jackpot, VGJP1

„Евро Геймс Технолоджи” ООД
„Казино Технологии” АД
„Казино Технологии” АД
„Евро Геймс Технолоджи” ООД

03772
JP101102-021
JP 120523-004
10485

Удостоверение
за одобрен тип
ДП
022.1
003
052
011

Процент на
отчисления
1.9
1
2
1.5

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.27.„КРИСИ”ООД, гр. Бургас /вх. № П-1618/12.07.12/,/И-1618/22.06.12г./
На 22.06.2012 г. с вх. № И-1618, в съответствие с чл. 19, ал. 1 и чл. 76, ал. 1 от
Закона за хазарта /отм./, е подадено писмено искане от „КРИСИ” ООД, гр. Бургас, за
подмяна на 7 /седем/ броя игрални автомати, увеличаване с 1 /един/ брой игрален
автомат с 6 /шест/ броя игрални места и утвърждаване на промени в Задължителни
игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални
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автомати за игрална зала с адрес: гр. Бургас, ж.к. „Зорница”, подлез „Янко Андонов”
№ 5, 6 и 6’.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Разрешение №
И-1033/03.05.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 19, ал. 2 от ЗХ /отм./ се извърши проверка
на представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните
актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ /отм./ във връзка с § 5 от ЗХ
и Наредбата за необходимите документи за издаване на разрешения по Закона за хазарта
във връзка с § 4, ал. 1 от ЗХ. Внесени са дължимите държавни такси, поради което и на
основание чл. 19, ал. 2 във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 2, т. 12, чл. 52 и чл. 76, ал. 1 от Закона
за хазарта /отм./ и § 5 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на
Държавната комисия по хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с
което:
І. Да даде разрешение на „КРИСИ” ООД със седалище и адрес на управление: гр.
Бургас, ж.к. „П.Р.Славейков”, бл. 50, вх. 1, ет. 14, ап. 101, ЕИК: 119663747,
представлявано от Делчо Ангелов Мелев – управител, за подмяна на 7 /седем/ броя
игрални автомати и увеличаване с 1 /един/ брой игрален автомат с 6 /шест/ броя игрални
места в игрална зала с адрес: гр. Бургас, ж.к. „Зорница”, подлез „Янко Андонов”
№ 5, 6 и 6’.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 21 /двадесет и един/
броя с 26 /двадесет и шест/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „КРИСИ” ООД, гр. Бургас:
Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на
хазартни игри с игрални автомати, включващи следните промени:
1. Промяна в броя свързани игрални автомати към системи за формиране на
премия „Джакпот”:
- тип BGJP 60-04, Fusion, с идентификационен № JP 120313-005;
- тип Classic Blend Jackpot System (CBJS), идентификационен номер CBJS 81236;
- тип EGT Progressive Jackpot, VGJP1, с идентификационен № 80599.
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.„ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ”ЕООД, гр. Варна /вх. № П-1622/11.07.12/,/И1622/25.06.12г./
На 25.06.2012 г. с вх. № И-1622, в съответствие с чл. 19, ал. 1 и чл. 76, ал. 1 от
Закона за хазарта /отм/, е подадено писмено искане от „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД,
гр. Варна, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат за игрална зала с адрес:
гр. Варна, ул. „27-ми Юли” № 22-24.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Разрешение №
И-624/02.04.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 19, ал. 2 от ЗХ /отм./ се извърши проверка
на представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните
актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ /отм./ във връзка с § 5 от ЗХ
и Наредбата за необходимите документи за издаване на разрешения по Закона за хазарта
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във връзка с § 4, ал. 1 от ЗХ. Внесена е дължимата държавна такса, поради което и на
основание чл. 19, ал. 2, във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 2 и чл. 76, ал. 1 от Закона за хазарта
/отм./ и § 5 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия
по хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
Да даде разрешение на „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД, със седалище и адрес на
управление: гр. Варна, р-н „Приморски”, ул. „Явор”, бл. 3, вх. В, ет. 3, ап. 34,
ЕИК: 103123564, представлявано от Ангел Иванов Желев - управител, за подмяна на 1
/един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Варна, ул. „27-ми Юли” № 22-24.
След промените в игралната зала ще бъдат разположени 31 /тридесет и един/ броя
игрални автомати с 36 /тридесет и шест/ броя игрални места.
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.„ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ”ЕООД, гр. Варна /вх. № П-1623/11.07.12/,/И1623/25.06.12г./
На 25.06.2012 г. с вх. № И-1623, в съответствие с чл. 19, ал. 1 и чл. 76, ал. 1 от
Закона за хазарта /отм/, е подадено писмено искане от “ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД,
гр. Варна, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати за игрална зала с адрес:
гр. Варна, ул. „Д-р Пискюлиев” № 62.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Разрешение №
И-626/02.04.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 19, ал. 2 от ЗХ /отм./ се извърши проверка
на представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните
актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ /отм./ във връзка с § 5 от ЗХ
и Наредбата за необходимите документи за издаване на разрешения по Закона за хазарта
във връзка с § 4, ал. 1 от ЗХ. Внесена е дължимата държавна такса, поради което и на
основание чл. 19, ал. 2, във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 2 и чл. 76, ал. 1 от Закона за хазарта
/отм./ и § 5 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия
по хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
Да даде разрешение на “ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД, със седалище и адрес на
управление: гр. Варна, район „Приморски”, ул. Явор, бл. 3, вх. В, ет. 3, ап. 34,
ЕИК: 103123564, представлявано от Ангел Иванов Желев – управител, за подмяна на 2
/два/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Варна, ул. „Д-р Пискюлиев”
№ 62.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 40 /четиридесет/ броя
игрални автомати с 45 /четиридесет и пет/ броя игрални места.
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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2.30.„ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ”ЕООД, гр. Варна /вх. № П-1624/11.07.12/,/И1624/25.06.12г./
На 25.06.2012 г. с вх. № И-1624, в съответствие с чл. 19, ал. 1 и чл. 76, ал. 1 от
Закона за хазарта /отм/, е подадено писмено искане от „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД, гр.
Варна, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат за игрална зала с адрес: гр. Варна,
ул. „Ген. Скобелев” № 33.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Разрешение №
И-652/18.04.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 19, ал. 2 от ЗХ /отм./ се извърши проверка
на представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните
актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ /отм./ във връзка с § 5 от ЗХ
и Наредбата за необходимите документи за издаване на разрешения по Закона за хазарта
във връзка с § 4, ал. 1 от ЗХ. Внесена е дължимата държавна такса, поради което и на
основание чл. 19, ал. 2 във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 2 и чл. 76, ал. 1 от Закона за хазарта
/отм./ и § 5 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия
по хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
Да даде разрешение „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД, със седалище и адрес на
управление: гр. Варна, ул. „Явор”, бл. 3, вх. В, ет. 3, ап. 34, ЕИК: 103123564,
представлявано от Ангел Иванов Желев - управител, за подмяна на 1 /един/ брой
игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Варна, ул. „Ген. Скобелев” № 33.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 22 /двадесет и два/
броя игрални автомати с 22 /двадесет и два/ броя игрални места.
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.„ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ”ЕООД, гр. Варна /вх. № П-1625/11.07.12/,/И1625/25.06.12г./
На 25.06.2012 г. с вх. № И-1625, в съответствие с чл. 19, ал. 1 и чл. 76, ал. 1 от
Закона за хазарта /отм/, е подадено писмено искане от “ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД,
гр. Варна, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати за игрална зала с адрес:
гр. Варна, ул. „Алеко Константинов” № 13.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Разрешение №
И-653/02.04.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 19, ал. 2 от ЗХ /отм./ се извърши проверка
на представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните
актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ /отм./ във връзка с § 5 от ЗХ
и Наредбата за необходимите документи за издаване на разрешения по Закона за хазарта
във връзка с § 4, ал. 1 от ЗХ. Внесена е дължимата държавна такса, поради което и на
основание чл. 19, ал. 2, във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 2 и чл. 76, ал. 1 от Закона за хазарта
/отм./ и § 5 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия
по хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
Да даде разрешение на “ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД, със седалище и адрес на
управление: гр. Варна, район „Приморски”, ул. Явор, бл. 3, вх. В, ет. 3, ап. 34,
ЕИК: 103123564, представлявано от Ангел Иванов Желев – управител, за подмяна на 2
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/два/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Варна, ул. „Алеко Константинов”
№ 13.
След промените в игралната зала ще бъдат разположени и експлоатирани 21
/двадесет и един/ броя игрални съоръжения с 25 /двадесет и пет/ броя игрални места.
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.„ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ”ЕООД, гр. Варна /вх. № П-1626/13.07.12/,/И1626/25.06.12г./
На 25.06.2012 г. с вх. № И-1626, в съответствие с чл. 19, ал. 1 и чл. 76, ал. 1 от
Закона за хазарта /отм./, е подадено писмено искане от „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД, гр.
Варна, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Варна,
район „Приморски”, ул. „Дубровник” № 4.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Разрешение №
И-680/02.04.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 19, ал. 2 от ЗХ /отм./ се извърши проверка
на представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните
актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ /отм./ във връзка с § 5 от ЗХ
и Наредбата за необходимите документи за издаване на разрешения по Закона за хазарта
във връзка с § 4, ал. 1 от ЗХ. Внесена е дължимата държавна такса, поради което и на
основание чл. 19, ал. 2 във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 2 и чл. 76, ал. 1 от Закона за хазарта
/отм./ и § 5 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия
по хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
Да даде разрешение на „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД със седалище и адрес на
управление: гр. Варна, район „Приморски”, ул. „Явор”, бл. 3, вх. В, ет. 3, ап. 34,
ЕИК: 103123564, представлявано от Ангел Иванов Желев - управител, за подмяна на 1
/един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Варна, район „Приморски”,
ул. „Дубровник” № 4.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 32 /тридесет и два/
броя игрални автомати с 37 /тридесет и седем/ броя игрални места.
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.„ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ”ЕООД, гр. Варна /вх. № П-1630/13.07.12/,/И1630/25.06.12г./
На 25.06.2012 г. с вх. № И-1630, в съответствие с чл. 19, ал. 1 и чл. 76, ал. 1 от
Закона за хазарта /отм./, е подадено писмено искане от „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД,
гр. Варна, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Варна,
бул. „Цар Освободител” № 164 А.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Разрешение №
И-681/18.04.2012 г. на ДКХ.
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В изпълнение на задълженията по чл. 19, ал. 2 от ЗХ /отм./ се извърши проверка
на представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните
актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ /отм./ във връзка с § 5 от ЗХ
и Наредбата за необходимите документи за издаване на разрешения по Закона за хазарта
във връзка с § 4, ал. 1 от ЗХ. Внесена е дължимата държавна такса, поради което и на
основание чл. 19, ал. 2 във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 2 и чл. 76, ал. 1 от Закона за хазарта
/отм./ и § 5 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия
по хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
Да даде разрешение на „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД със седалище и адрес на
управление: гр. Варна, район „Приморски”, ул. „Явор”, бл. 3, вх. В, ет. 3, ап. 34,
ЕИК: 103123564, представлявано от Ангел Иванов Желев - управител, за подмяна на 3
/три/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Варна, бул. „Цар Освободител”
№ 164 А.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 34 /тридесет и четири/
броя игрални автомати с 41 /четиридесет и един/ броя игрални места.
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.„ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ”ЕООД, гр. Варна /вх. № П-1631/13.07.12/,/И1631/25.06.12г./
На 25.06.2012 г. с вх. № И-1631, в съответствие с чл. 19, ал. 1 и чл. 76, ал. 1 от
Закона за хазарта /отм./, е подадено писмено искане от „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД,
гр. Варна, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Варна,
ж.к. „Владислав Варненчик”, І микрорайон, Битов комбинат „Владислав Варненчик”,
тяло V.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Разрешение №
И-682/18.04.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 19, ал. 2 от ЗХ /отм./ се извърши проверка
на представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните
актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ /отм./ във връзка с § 5 от ЗХ
и Наредбата за необходимите документи за издаване на разрешения по Закона за хазарта
във връзка с § 4, ал. 1 от ЗХ. Внесена е дължимата държавна такса, поради което и на
основание чл. 19, ал. 2 във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 2 и чл. 76, ал. 1 от Закона за хазарта
/отм./ и § 5 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия
по хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
Да даде разрешение на „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД със седалище и адрес на
управление: гр. Варна, район „Приморски”, ул. „Явор”, бл. 3, вх. В, ет. 3, ап. 34,
ЕИК: 103123564, представлявано от Ангел Иванов Желев - управител, за подмяна на 2
/два/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Варна, ж.к. „Владислав
Варненчик”, І микрорайон, Битов комбинат „Владислав Варненчик”, тяло V.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 30 /тридесет/ броя
игрални автомати с 35 /тридесет и пет/ броя игрални места.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
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изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.35.„ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ”ЕООД, гр. Варна /вх. № П-1632/13.07.12/,/И1632/25.06.12г./
На 25.06.2012 г. с вх. № И-1632, в съответствие с чл. 19, ал. 1 и чл. 76, ал. 1 от
Закона за хазарта /отм./, е подадено писмено искане от „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД,
гр. Варна, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата и утвърждаване на промени в
Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри с игрални автомати, за игрална зала с адрес: гр. Варна, кв. „Виница”, ул. „Цар
Борис ІІІ” № 45.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Разрешение №
И-683/02.04.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 19, ал. 2 от ЗХ /отм./ се извърши проверка
на представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните
актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ /отм./ във връзка с § 5 от ЗХ
и Наредбата за необходимите документи за издаване на разрешения по Закона за хазарта
във връзка с § 4, ал. 1 от ЗХ. Внесени са дължимите държавни такси, поради което и на
основание чл. 19, ал. 2 във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 2, т. 12, чл. 52 и чл. 76, ал. 1 от Закона
за хазарта /отм./ и § 5 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на
Държавната комисия по хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с
което:
І. Да даде разрешение на „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД със седалище и адрес на
управление: гр. Варна, район „Приморски”, ул. „Явор”, бл. 3, вх. В, ет. 3, ап. 34,
ЕИК: 103123564, представлявано от Ангел Иванов Желев - управител, за подмяна на 3
/три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Варна, кв. „Виница”, ул. „Цар
Борис ІІІ” № 45.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 20 /двадесет/ броя
игрални автомати с 20 /двадесет/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД, гр. Варна, Задължителни игрални
условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални автомати,
включващи промяна на броя игрални автомати свързани към система за формиране на
премия „Джакпот” тип Classic Blend Jackpot System /CBJS/, идентификационен
номер CBJS 07569.
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.„ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ”ЕООД, гр. Варна /вх. № П-1633/11.07.12/,/И1633/25.06.12г./
На 25.06.2012 г. с вх. № И-1633, в съответствие с чл. 19, ал. 1 и чл. 76, ал. 1 от
Закона за хазарта /отм/, е подадено писмено искане от „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД,
гр. Варна, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат, за игрална зала с адрес:
гр. Аксаково, област Варна, ул. „Георги Петлешев” № 37 А.
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Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Разрешение №
И-684/14.02.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 19, ал. 2 от ЗХ /отм./ се извърши проверка
на представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните
актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ /отм./ във връзка с § 5 от ЗХ
и Наредбата за необходимите документи за издаване на разрешения по Закона за хазарта
във връзка с § 4, ал. 1 от ЗХ. Внесена е дължимата държавна такса, поради което и на
основание чл. 19, ал. 2, във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 2 и чл. 76, ал. 1 от Закона за хазарта
/отм./ и § 5 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия
по хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
Да даде разрешение на „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД, със седалище и адрес на
управление: гр. Варна, р-н „Приморски”, ул. „Явор”, бл. 3, вх. В, ет. 3, ап. 34,
ЕИК: 103123564, представлявано от Ангел Иванов Желев - управител, за подмяна на 1
/един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Аксаково, област Варна,
ул. „Георги Петлешев” № 37А.
След промените в игралната зала ще бъдат разположени 22 /двадесет и два/ броя
игрални автомати с 22 /двадесет и два/ броя игрални места.
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.„ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ”ЕООД, гр. Варна /вх. № П-1634/11.07.12/,/И1634/25.06.12г./
На 25.06.2012 г. с вх. № И-1634, в съответствие с чл. 19, ал. 1 и чл. 76, ал. 1 от
Закона за хазарта /отм/, е подадено писмено искане от „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД,
гр. Варна, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Варна,
ул. „Академик Игор Курчатов” № 17.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Разрешение №
И- 685/18.04.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 19, ал. 2 от ЗХ /отм./ се извърши проверка
на представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните
актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ /отм./ във връзка с § 5 от ЗХ
и Наредбата за необходимите документи за издаване на разрешения по Закона за хазарта
във връзка с § 4, ал. 1 от ЗХ. Внесена е дължимата държавна такса, поради което и на
основание чл. 19, ал. 2, във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 2 и чл. 76, ал. 1 от Закона за хазарта
/отм/ и § 5 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия
по хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
Да даде разрешение на “ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД, със седалище и адрес на
управление: гр. Варна, ул. “Явор”, бл. 3, вх. В, ет. 3, ап. 34, ЕИК: 103123564,
представлявано от Ангел Иванов Желев - управител, за подмяна на 1 /един/ брой
игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Варна, ул. „Академик Игор Курчатов” № 17.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 20 /двадесет/ броя
игрални автомати с 20 /двадесет/ броя игрални места.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
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изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.38.„ЕКЗА ГРУП”ООД, гр. Варна /вх. № П-1635/12.07.12/,/И-1635/25.06.12г./
На 25.06.2012 г. с вх. № И-1635, в съответствие с чл. 19, ал. 1 и чл. 76, ал. 1 от
Закона за хазарта /отм./, е подадено писмено искане от „ЕКЗА ГРУП” ООД, гр. Варна, за
подмяна на 12 /дванадесет/ броя игрални автомати и утвърждаване на промени в
Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри с игрални автомати, за игрална зала с адрес: гр. Варна, ул. “Ян Палах” № 4.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Разрешение №
И-1396/22.06.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 19, ал. 2 от ЗХ /отм./ се извърши проверка
на представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните
актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ /отм./ във връзка с § 5 от ЗХ
и Наредбата за необходимите документи за издаване на разрешения по Закона за хазарта
във връзка с § 4, ал. 1 от ЗХ. Внесени са дължимите държавни такси, поради което и на
основание чл. 19, ал. 2 във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 2, т. 12, чл. 52 и чл. 76, ал. 1 от Закона
за хазарта /отм./ и § 5 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на
Държавната комисия по хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с
което:
І. Да даде разрешение на „ЕКЗА ГРУП” ООД със седалище и адрес на
управление: гр. Варна, район „Одесос”, ул. „Цар Петър” № 12, ЕИК: 103902195,
представлявано от Ангел Иванов Желев – управител, за подмяна на 12 /дванадесет/ броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Варна, ул. „Ян Палах” № 4.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 21 /двадесет и един/
броя игрални автомати с 26 /двадесет и шест/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „ЕКЗА ГРУП” ООД, гр. Варна:
Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на
хазартни игри с игрални автомати, включващи следните промени:
1. Деинсталиране на 1 /един/ брой система за формиране на премия „Джакпот”:
- тип BGJP 50-04, 1.01, идентификационен номер JP 071203-006.
2. Инсталиране на 1 /един/ брой система за формиране на премия „Джакпот”:
- тип BGJP 60-04, Fusion, идентификационен номер JP 071203-006.
3. Подмяна на игрални автомати свързани към система за формиране на премия
„Джакпот”:
- тип Classic Blend Jackpot System (CBJS), идентификационен номер CBJS 03655.
4. Промяна в броя игрални автомати свързани към системи за формиране на
премия „Джакпот”:
- тип BGJP 20.11, 1.01, идентификационен номер JP 060629-001;
- тип EGT Progressive Jackpot ,VGJP1, идентификационен номер 05177.
5. След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия „Джакпот”:
№

Тип, версия

Производител

Идентификационен
номер

1.
2.

BGJP 20.11, 1.01
BGJP 60-04, Fusion

“Казино Технологии” АД
“Казино Технологии” АД

JP 060629-001
JP 071203-006

Удостоверение за одобрен
тип ДП
003
052

3.

Classic Blend Jackpot System (CBJS)

“Евро Геймс Технолоджи” ООД

CBJS 03655

022

Процент на
отчисления
1
2
1.5
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4.

EGT Progressive Jackpot ,VGJP1

“Евро Геймс Технолоджи” ООД

05177

011

1.5

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.39.„К И К”ООД, гр. Монтана /вх. № П-1627/16.07.12/,/И-1627/25.06.12г./
На 25.06.2012 г. с вх. № И-1627, в съответствие с чл. 19, ал. 1 и чл. 76, ал. 1 от
Закона за хазарта /отм./, е подадено писмено искане от „К И К” ООД, гр. Монтана, за
подмяна на 3 /три/ броя игрални автомати и утвърждаване на промени в Задължителни
игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални
автомати, за игрална зала с адрес: гр. Берковица, ул. „Николаевска” № 11, бл. 22.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Разрешение №
И-185/14.02.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 19, ал. 2 от ЗХ /отм./ се извърши проверка
на представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните
актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ /отм./ във връзка с § 5 от ЗХ
и Наредбата за необходимите документи за издаване на разрешения по Закона за хазарта
във връзка с § 4, ал. 1 от ЗХ. Внесени са дължимите държавни такси, поради което и на
основание чл. 19, ал. 2, във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 2, т. 12, чл. 52 и чл. 76, ал. 1 от Закона
за хазарта /отм./ и § 5 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на
Държавната комисия по хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с
което:
І. Да даде разрешение на „К И К” ООД със седалище и адрес на управление:
гр. Монтана, ул. „Антим Първи” № 4, ет. 3, ЕИК: 111012058, представлявано от Красен
Ангелов Кръстев - управител и Юлиан Иванов Младенов - управител, заедно и
поотделно, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Берковица, ул. „Николаевска” № 11, бл. 22.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 15 /петнадесет/ броя
игрални автомати с 15 /петнадесет/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „К И К” ООД, гр. Монтана, Задължителни игрални условия и
правила за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални автомати, включващи
промяна на тип и версия на игрални автомати, свързани към система за формиране на
премия „Джакпот” тип BGJP 60–04, версия Fusion, идентификационен № JP 060620-012.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.40.„К И К”ООД, гр. Монтана /вх. № П-1628/16.07.12/,/И-1628/25.06.12г./
На 25.06.2012 г. с вх. № И-1628, в съответствие с чл. 19, ал. 1 и чл. 76, ал. 1 от
Закона за хазарта /отм./, е подадено писмено искане от „К И К” ООД, гр. Монтана, за
подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомати и утвърждаване на промени в Задължителни
игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални
автомати, за игрална зала с адрес: гр. Монтана, бул. „Трети март” № 53.
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Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Разрешение №
И-181/12.03.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 19, ал. 2 от ЗХ /отм./ се извърши проверка
на представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните
актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ /отм./ във връзка с § 5 от ЗХ
и Наредбата за необходимите документи за издаване на разрешения по Закона за хазарта
във връзка с § 4, ал. 1 от ЗХ. Внесени са дължимите държавни такси, поради което и на
основание чл. 19, ал. 2, във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 2, т. 12, чл. 52 и чл. 76, ал. 1 от Закона
за хазарта /отм./ и § 5 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на
Държавната комисия по хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с
което:
І. Да даде разрешение на „К И К” ООД със седалище и адрес на управление:
гр. Монтана, ул. „Антим Първи” № 4, ет. 3, ЕИК: 111012058, представлявано от Красен
Ангелов Кръстев - управител и Юлиан Иванов Младенов - управител, заедно и
поотделно, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. Монтана, бул. „Трети март” № 53.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 23 /двадесет и три/
броя игрални автомати с 28 /двадесет и осем/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „К И К” ООД, гр. Монтана, Задължителни игрални условия и
правила за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални автомати, включващи
промяна на тип, версия и модификация на игрални автомати, свързани към система за
формиране на премия „Джакпот” тип BGJP 60–04, версия Fusion, идентификационен
№ JP 060908-002.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.41.ЕТ„ИЛВИ-ВАЛЕРИ АПОСТОЛОВ”, гр. Монтана /вх. № П-1629/16.07.12/,/И1629/25.06.12г./
На 25.06.2012 г. с вх. № И-1629, в съответствие с чл. 19, ал. 1 и чл. 76, ал. 1 от
Закона за хазарта /отм./, е подадено писмено искане ЕТ „ИЛВИ - ВАЛЕРИ
АПОСТОЛОВ”, гр. Монтана, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати, намаляване с
2 /два/ броя игрални автомати и утвърждаване на промени в Задължителните игрални
условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални автомати,
за игрална зала с адрес: гр. Монтана, ул. „Хан Аспарух” № 10.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Разрешение №
И-184/14.02.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 19, ал. 2 от ЗХ /отм./ се извърши проверка
на представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните
актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ /отм./ във връзка с § 5 от ЗХ
и Наредбата за необходимите документи за издаване на разрешения по Закона за хазарта
във връзка с § 4, ал. 1 от ЗХ. Внесени са дължимите държавни такси, поради което и на
основание чл. 19, ал. 2 във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 2, т. 12, чл. 52 и чл. 76, ал. 1 от Закона
за хазарта /отм./ и § 5 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на
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Държавната комисия по хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с
което:
І. Да даде разрешение на ЕТ „ИЛВИ - ВАЛЕРИ АПОСТОЛОВ” със седалище и
адрес на управление: гр. Монтана, ул. „Морава” № 29, ЕИК: 821119122, представляван
от Валери Илиев Апостолов /физическо лице – търговец/, за подмяна на 2 /два/ броя
игрални автомати и намаляване с 2 /два/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. Монтана, ул. „Хан Аспарух” № 10.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 15 /петнадесет/ броя
игрални автомати с 15 /петнадесет/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на ЕТ „ИЛВИ - ВАЛЕРИ АПОСТОЛОВ”, гр. Монтана,
Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на
хазартни игри с игрални автомати, включващи следните промени:
1. Промяна на тип, версия и модификация на игрални автомати, свързани към
система за формиране на премия „Джакпот”:
- тип BGJP 60–04, версия Fusion, идентификационен № JP 070219-005.
2. Промяна на броя игрални автомати свързани към система за формиране на
премия „Джакпот”:
- KING GAMES, тип Multi Net, идентификационен номер 0000001029.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.42.„ФИНАНС КОНСУЛТ - 2005”ООД, гр. Търговище /вх. № П-1637/11.07.12/,/И1637/25.06.12г./
На 25.06.2012 г. с вх. № И-1637, в съответствие с чл. 19, ал. 1 и чл. 76, ал. 1 от
Закона за хазарта /отм./, е подадено писмено искане от „ФИНАНС
КОНСУЛТ – 2005” ООД, гр. Търговище, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомати и
утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и правила за организиране и
провеждане на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. Попово,
област Търговище, ул. „Райко Даскалов” № 14В, ІІІ-ти етаж, ПИ № 2161 в кв. 105.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Разрешение №
И-2237/03.01.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 19, ал. 2 от ЗХ /отм./ се извърши проверка
на представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните
актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ /отм./ във връзка с § 5 от ЗХ
и Наредбата за необходимите документи за издаване на разрешения по Закона за хазарта
във връзка с § 4, ал. 1 от ЗХ. Внесени са дължимите държавни такси, поради което и на
основание чл. 19, ал. 2 във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 2, т. 12, чл. 52 и чл. 76, ал. 1 от Закона
за хазарта /отм./ и § 5 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на
Държавната комисия по хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с
което:
І. Да даде разрешение на „ФИНАНС КОНСУЛТ – 2005” ООД със седалище и
адрес на управление: гр. Търговище, ул. „Перник” № 6, ет. 3, ап. 15, ЕИК: 200252882,
представлявано от управителя Виолета Иванова Янкова, за подмяна на 5 /пет/ броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Попово, област Търговище, ул. „Райко
Даскалов” № 14В, ІІІ-ти етаж, ПИ № 2161 в кв. 105.
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След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 11 /единадесет/ броя
игрални автомати с 15 /петнадесет/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „ФИНАНС КОНСУЛТ – 2005” ООД, гр. Търговище,
Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на
хазартни игри с игрални автомати, включващи следната промяна:
Промяна на тип, версия и модификация на игрални автомати свързани към
система за формиране на премия „Джакпот”:
- тип BGJP 60-04, версия Fusion, идентификационен номер JP 100316-005.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.43.„МИЛАРА ПЛЕЙ”ООД, гр. Добрич /вх. № П-1638/11.07.12/,/И-1638/25.06.12г./
На 25.06.2012 г. с вх. № И-1638, в съответствие с чл. 19, ал. 1 и чл. 76, ал. 1 от
Закона за хазарта /отм./, е подадено писмено искане от „МИЛАРА ПЛЕЙ” ООД,
гр. Добрич, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомати и утвърждаване на промени в
Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. Добрич, ул. „Цар Освободител”
№ 6.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Разрешение №
И-471/02.04.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 19, ал. 2 от ЗХ /отм./ се извърши проверка
на представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните
актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ /отм./ във връзка с § 5 от ЗХ
и Наредбата за необходимите документи за издаване на разрешения по Закона за хазарта
във връзка с § 4, ал. 1 от ЗХ. Внесени са дължимите държавни такси, поради което и на
основание чл. 19, ал. 2 във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 2, т. 12, чл. 52 и чл. 76, ал. 1 от Закона
за хазарта /отм./ и § 5 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на
Държавната комисия по хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с
което:
І. Да даде разрешение на „МИЛАРА ПЛЕЙ” ООД със седалище и адрес на
управление: гр. Добрич, ул. „Осми март” № 2, ЕИК: 201302021, представлявано от
Герман Димитров Германов - управител, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Добрич, ул. „Цар Освободител” № 6.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 20 /двадесет/ броя
игрални автомати с 20 /двадесет/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „МИЛАРА ПЛЕЙ” ООД, гр. Добрич,
Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на
хазартни игри с игрални автомати, включващи следната промяна:
Промяна на броя игрални автомати в система за формиране на премия
„Джакпот”:
- тип BGJP 20.11, версия 1.01, идентификационен номер JP 120227-005.
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.
2.44.„ГАРД-С”ЕООД, гр. София /вх. № П-1641/12.07.12/,/И-1641/25.06.12г./
На 25.06.2012 г. с вх. № И-1641, в съответствие с чл. 19, ал. 1 и чл. 76, ал. 1 от
Закона за хазарта /отм./, е подадено писмено искане от „ГАРД - С” ЕООД, гр. София, за
подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати и утвърждаване на промени в Задължителни
игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални
автомати и Задължителни правила за организация на работата и финансов контрол при
провеждане на хазартни игри с игрални автомати и образци за счетоводна отчетност за
игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Ломско шосе” № 78.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Разрешение №
И-88/14.02.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 19, ал. 2 от ЗХ /отм./ се извърши проверка
на представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните
актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ /отм./ във връзка с § 5 от ЗХ
и Наредбата за необходимите документи за издаване на разрешения по Закона за хазарта
във връзка с § 4, ал. 1 от ЗХ. Внесени са дължимите държавни такси, поради което и на
основание чл. 19, ал. 2 във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 2, т.9, т. 12, чл. 52 и чл. 76, ал. 1 от
Закона за хазарта /отм./ и § 5 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на
Държавната комисия по хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с
което:
І. Да даде разрешение на „ГАРД - С” ЕООД със седалище и адрес на управление
гр. София, ж.к. „Стрелбище”, ул. „Нишава” № 165, ет. 2, ап. 2, ЕИК: 831576354,
представлявано от Георги Димитров Чавдаров – управител, за подмяна на 2 /два/ броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Ломско шосе” № 78.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 20 /двадесет/ броя
игрални автомати с 23 /двадесет и три/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „ГАРД - С” ЕООД, гр. София,
1. Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на
хазартни игри с игрални автомати, включващи следните промени:
- Подмяна и промяна на тип и версия на игрални автомати, свързани към система
за формиране на премия „Джакпот”, тип ST-JPD, 1.01, идентификационен
номер ДП 0353.
- Промяна на паричните средства, които могат да се изплащат в брой – от 15 000
лв. на 5 000 лв.
2. Задължителни правила за организация на работата и финансов контрол при
провеждане на хазартни игри с игрални автомати и образци за счетоводна отчетност,
включващи следната промяна:
- Промяна на паричните средства, които могат да се изплащат в брой – от 15 000
лв. на 5 000 лв.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
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2.45.„ТОРЪС”ООД, гр. Варна /вх. № П-1650/12.07.12/,/И-1650/27.06.12г./
На 27.06.2012 г. с вх. № И-1650, в съответствие с чл. 19, ал. 1 и чл. 76, ал. 1 от
Закона за хазарта /отм./, е подадено писмено искане от „ТОРЪС” ООД, гр. Варна, за
подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати и утвърждаване на промени в Задължителните
игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални
автомати, за игрална зала с адрес: гр. Варна, ул. “Топра Хисар” № 4.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Разрешение №
И-1950/01.12.2011 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 19, ал. 2 от ЗХ /отм./ се извърши проверка
на представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните
актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ /отм./ във връзка с § 5 от ЗХ
и Наредбата за необходимите документи за издаване на разрешения по Закона за хазарта
във връзка с § 4, ал. 1 от ЗХ. Внесени са дължимите държавни такси, поради което и на
основание чл. 19, ал. 2 във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 2, т. 12, чл. 52 и чл. 76, ал. 1 от Закона
за хазарта /отм./ и § 5 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на
Държавната комисия по хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с
което:
І. Да даде разрешение на “ТОРЪС” ООД, със седалище и адрес на управление:
гр. Варна, ул. „Белински” № 21, ЕИК: 103203081, представлявано от Димитър Тодоров
Димитров - управител и Димо Матев Димов – управител, заедно, за подмяна на 2 /два/
броя игрални автомати, за игрална зала с адрес: гр. Варна, ул. “Топра Хисар” № 4.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 20 /двадесет/ броя
игрални автомати с 20 /двадесет/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „ТОРЪС” ООД, гр. Варна,
Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на
хазартни игри с игрални автомати, включващи следните промени:
1. Деинсталиране на 1 /един/ брой система за формиране на премия „Джакпот”:
- тип Blitz, BSG JP-01C, идентификационен номер BSJ 2008333.
2. Инсталиране на 1 /един/ брой система за формиране на премия „Джакпот”:
- Atronic Progressive Link Oxygen тип CASH FEVER, идентификационен
номер 3000003736.
3. След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия „Джакпот”:
№

Тип, версия

Производител

1.
2.
3.

EGT Progressive Jackpot тип VGJP1
Classic Blend Jackpot System (CBJS)
Atronic Progressive Link Oxygen тип
CASH FEVER

“Евро Геймс Технолоджи” ООД
“Евро Геймс Технолоджи” ООД
Atronic International GmbH

Идентификационен
номер
05102/2007
CBJS 05216/2007
3000003736

Удостоверение
за одобрен тип
ДП
011
022
084

Процент на
отчисления
1.5
1.5
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.
2.46.„ТОРЪС”ООД, гр. Варна /вх. № П-1725/17.07.12/,/И-1725/11.07.12г./
На 11.07.2012 г. с вх. № И-1725, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 32,
чл. 38, ал. 1, ал.2 и ал. 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от
„ТОРЪС” ООД, гр. Варна, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомати и
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утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и правила за организиране и
провеждане на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. Белослав,
област Варна, кв. „Младост”, ул. „Христо Ботев” № 36.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Разрешение №
И-55/14.02.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
необходимите документи за издаване на разрешения по Закона за хазарта във връзка с
§ 4, ал. 1 от ЗХ. Внесени са дължимите държавни такси, поради което и на основание чл.
33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 38, ал. 1 – 3, чл. 69, ал. 1 и ал. 3 от Закона
за хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта да
разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
І. Да даде разрешение на „ТОРЪС” ООД със седалище и адрес на управление:
гр. Варна, ул. „Белински” № 21 ЕИК: 103203081, представлявано от Димитър Тодоров
Димитров – управител и Димо Матев Димов – управител, заедно, за подмяна на 4
/четири/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Белослав, област Варна, кв.
„Младост”, ул. „Христо Ботев” № 36.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 12 /дванадесет/ броя
игрални автомата с 12 /дванадесет/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „ТОРЪС” ООД, гр. Варна:
Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на
хазартни игри с игрални автомати, включващи следната промяна:
1. Инсталиране на система за формиране на премия „Джакпот” - 1 /един/ брой:
- BGJP 20.11, 1.01, идентификационен номер JP 080224-091.
2. След промяната в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия „Джакпот”:
№

Тип, версия

Производител

Идентификационен номер

1
2

EGT Progressive Jackpot, VGJP1
BGJP 20.11, 1.01

„Евро Геймс Технолоджи” ООД
„Казино Технологии”АД

05414
JP 080224-091

Удостоверение
за одобрен тип
ДП
011
003

Процент
на
отчисление
1.5
1.0

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.47.„ГАРАНТ ГРУП”ЕООД, гр. Раднево /вх. № П-1654/13.07.12/,/И-1654/27.06.12г./
На 27.06.2012 г. с вх. № И-1654, в съответствие с чл. 19, ал. 1 и чл. 76, ал. 1 от
Закона за хазарта /отм./, е подадено писмено искане „ГАРАНТ ГРУП” ЕООД,
гр. Раднево, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомати и утвърждаване на промени в
Задължителните игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри, и в Задължителни правила за организация на работата и финансов контрол при
провеждане на хазартни игри с игрални автомати и образци за счетоводна отчетност с
игрални автомати, за игрална зала с адрес: гр. Раднево, ул. „Заводска” № 1.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Разрешение №
И-356/12.03.2012 г. на ДКХ.
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В изпълнение на задълженията по чл. 19, ал. 2 от ЗХ /отм./ се извърши проверка
на представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните
актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ /отм./ във връзка с § 5 от ЗХ
и Наредбата за необходимите документи за издаване на разрешения по Закона за хазарта
във връзка с § 4, ал. 1 от ЗХ. Внесени са дължимите държавни такси, поради което и на
основание чл. 19, ал. 2 във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 2, т. 9, т. 12, чл. 52 и чл. 76, ал. 1 от
Закона за хазарта /отм./ и § 5 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на
Държавната комисия по хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с
което:
І. Да даде разрешение „ГАРАНТ ГРУП” ЕООД със седалище и адрес на
управление: гр. Раднево, ул. „Детелина”, бл. 4, вх. А, ет. 7, ап. 19, ЕИК: 123602324,
представлявано от Румен Йорданов Динев – управител, за подмяна на 5 /пет/ броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Раднево, ул. „Заводска” № 1.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 22 /двадесет и два/
броя игрални автомати с 22 /двадесет и два/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „ГАРАНТ ГРУП” ЕООД, гр. Раднево, Задължителни игрални
условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални автомати,
включващи следните промени:
1. Промяна на размера на паричните средства, които могат да се изплащат в брой.
2. Промяна на тип, версия и модификация на игрални автомати, свързани към
система за формиране на премия „Джакпот”:
- тип BGJP 60–04, версия Fusion, идентификационен № JP 110505-016.
ІІІ. Да утвърди на „ГАРАНТ ГРУП” ЕООД, гр. Раднево, Задължителни правила за
организация на работата и финансов контрол при провеждане на хазартни игри с
игрални автомати и образци за счетоводна отчетност, включващи промяна на размера на
паричните средства, които могат да се изплащат в брой.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.48.„КУИНС ТРЕЙД”ООД, гр. София /вх. № П-1658/11.07.12/,/И-1658/28.06.12г./
На 28.06.2012 г. с вх. № И-1658, в съответствие с чл. 19, ал. 1 и чл. 76, ал. 1 от
Закона за хазарта /отм./, е подадено писмено искане от „КУИНС ТРЕЙД” ООД,
гр. София, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомати и утвърждаване на промени в
Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Янко Сакъзов” № 76.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Разрешение №
И-137/14.02.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 19, ал. 2 от ЗХ /отм./ се извърши проверка
на представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните
актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ /отм./ във връзка с § 5 от ЗХ
и Наредбата за необходимите документи за издаване на разрешения по Закона за хазарта
във връзка с § 4, ал. 1 от ЗХ. Внесени са дължимите държавни такси, поради което и на
основание чл. 19, ал. 2 във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 2, т. 12, чл. 52 и чл. 76, ал. 1 от Закона
за хазарта /отм./ и § 5 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на
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Държавната комисия по хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с
което:
І. Да даде разрешение на „КУИНС ТРЕЙД” ООД със седалище и адрес на
управление: гр. София, район „Оборище”, бул. „Янко Сакъзов” № 76, ЕИК: 121407281,
представлявано от Иван Георгиев Главински - управител, за подмяна на 3 /три/ броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Янко Сакъзов” № 76.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 33 /тридесет и три/
броя игрални автомати с 40 /четиридесет/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „КУИНС ТРЕЙД” ООД, гр. София,
Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на
хазартни игри с игрални автомати, включващи следните промени:
1. Промяна на тип, версия и модификация на игрални автомати свързани към
система за формиране на премия „Джакпот”:
- тип BGJP 60-04, версия Fusion, идентификационен № JP051216-001.
2. Промени в бонус игри:
- Преустановява се провеждането на месечна бонус игра;
- Седмична бонус игра.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.49.„ПОМО - ГИЗА”ООД, гр. Поморие /вх. № П-1660/11.07.12/,/И-1660/28.06.12г./
На 28.06.2012 г. с вх. № И-1660, в съответствие с чл. 19, ал. 1 и чл. 76, ал. 1 от
Закона за хазарта /отм./, е подадено писмено искане от „ПОМО - ГИЗА” ООД,
гр. Поморие, за подмяна на 8 /осем/ броя игрални автомати и утвърждаване на промени в
Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. Поморие, ул. „Яворов” № 15.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Разрешение №
И-1015/01.07.2011 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 19, ал. 2 от ЗХ /отм./ се извърши проверка
на представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните
актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ /отм./ във връзка с § 5 от ЗХ
и Наредбата за необходимите документи за издаване на разрешения по Закона за хазарта
във връзка с § 4, ал. 1 от ЗХ. Внесени са дължимите държавни такси, поради което и на
основание чл. 19, ал. 2 във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 2, т. 12, чл. 52 и чл. 76, ал. 1 от Закона
за хазарта /отм./ и § 5 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на
Държавната комисия по хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с
което:
І. Да даде разрешение на „ПОМО - ГИЗА” ООД със седалище и адрес на
управление: гр. Поморие, ул. „Яворов” № 15, ЕИК: 200367496, представлявано от
Георги Атанасов Тръпков – управител, за подмяна на 8 /осем/ броя игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Поморие, ул. „Яворов” № 15.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 14 /четиринадесет/
броя игрални автомати с 18 /осемнадесет/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „ПОМО - ГИЗА” ООД, гр. Поморие,
Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на
хазартни игри с игрални автомати, включващи следните промени:
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1. Инсталиране на система за формиране на премия „Джакпот” - 1 /един/ брой:
- тип Classic Blend Jackpot System (CBJS), идентификационен номер CBJS 09048.
2. Промяна на броя игрални автомати в система за формиране на премия
„Джакпот”:
- тип BGJP 60-04, версия Fusion, идентификационен номер JP090428-010.
3. Промяна на тип, версия и модификация на игрални автомати свързани към
система за формиране на премия „Джакпот”:
- тип BGJP 60-04, версия Fusion, идентификационен номер JP090428-010.
4. След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия „Джакпот”:
№

Тип, версия

Производител

1
2
3

BGJP 20.11, 1.01
BGJP 60-04, Fusion

„Казино Технологии” АД
„Казино Технологии” АД

Classic Blend Jackpot System (CBJS)

„Евро Геймс Технолоджи” ООД

Идентификационен номер
JP 090428-009
JP090428-010
09048

Удостоверение
за одобрен тип
ДП
003
052
022

Процент
на
отчисление
1.0
2.0
1.0

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.50.„СЛОТ ГЕЙМС”ООД, гр. София /вх. № П-1717/13.07.12/,/И-1717/10.07.12г./
На 10.07.2012 г. с вх. № И-1717, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 32,
чл. 38, ал.1 - 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „СЛОТ
ГЕЙМС” ООД, гр. София, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомати и утвърждаване
на промени в Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане
на хазартни игри с игрални автомати и Задължителни правила за организация на
работата и финансовия контрол при провеждане на хазартни игри с игрални автомати и
образци за счетоводна отчетност, за игрална зала с адрес: гр. Русе, ул. „Александровска”
№ 73.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Разрешение №
И-1621/29.06.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ, се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
необходимите документи за издаване на разрешения по Закона за хазарта. Внесени са
дължимите държавни такси, поради което и на основание чл. 33, ал. 9, във връзка с
чл. 22, ал. 1, т. 3 и 11, чл. 38, ал. 1 - 3 и чл.69, ал.1 и 3 от Закона за хазарта, председателят
на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта да разгледа направеното искане и
да вземе решение, с което:
I. Да даде разрешение на „СЛОТ ГЕЙМС” ООД, със седалище и адрес на
управление: гр. София, район „Триадица”, ул. „Алабин” № 34, ЕИК: 175211382,
представлявано заедно от Благослав Пламенов Благоев и Явор Борисов Милков управители, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Русе, ул. „Александровска” № 73.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 25 /двадесет и пет/
броя игрални автомати с 67 /шестдесет и седем/ броя игрални места.
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ІІ. Да утвърди на „СЛОТ ГЕЙМС” ООД, гр. София, Задължителни игрални
условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални автомати,
включващи следните промени:
1. Модификация на взаимно свързани автомати в система за формиране на
премия „Джакпот”:
- BGJP 60-04, Fusion, с идентификационен № JP080409-050.
3. В чл. 14, ал. 1 се променя размерът при изплащане на печалбите, както следва:
- до 5 000 лева се изплащат в брой;
- над 5 000 лева се изплащат по банков път.
4. В чл. 18 се променя размерът при изплащане на специалните премии
„Джакпот”, както следва:
- до 5 000 лева се изплащат до три работни дни;
- над 5 000 лева се изплащат по банков път до три работни дни.
ІІІ. Да утвърди на „СЛОТ ГЕЙМС” ООД, гр. София, Задължителни правила за
организация на работата и финансовия контрол при провеждане на хазартни игри с
игрални автомати и образци за счетоводна отчетност, отразяващи новите размери на
печалбите, които се изплащат в брой и по банков път, както и новите размери и срокът
на изплащането при специалните премии „Джакпот”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.51.„Е.Г.-РУСЕ”ЕООД, гр. София /вх. № П-1729/17.07.12/,/И-1729/12.07.12г./
На 12.07.2012 г. с вх. № И-1729, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, чл. 32, чл. 38,
ал. 1 и ал. 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „Е.Г. – РУСЕ” ЕООД,
гр. София, за увеличаване с 1 /един/ брой игрален автомат с 6 /шест/ броя игрални места
в игрална зала с адрес: гр. Русе, к-с „Възраждане”, ул. „Плиска” № 54.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Разрешение №
И-1148/06.06.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
необходимите документи за издаване на разрешения по Закона за хазарта. Внесена е
дължимата държавна такса, поради което и на основание чл. 33, ал. 9, във връзка с 22,
ал. 1, т. 3, чл. 38, ал. 1 и ал. 3 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на
Държавната комисия по хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с
което:
Да даде разрешение на „Е.Г. – РУСЕ” ЕООД със седалище и адрес на управление:
гр. София, ул. „Евлия Челеби” № 16, ЕИК: 131355751, представлявано от Иван Ненков
Ненков– управител, за увеличаване с 1 /един/ брой игрален автомат с 6 /шест/ броя
игрални места в игрална зала с адрес: гр. Русе, к-с „Възраждане”, ул. „Плиска” № 54.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 24 /двадесет и четири/
броя игрални автомати с 29 /двадесет и девет/ броя игрални места.
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.
2.52.„МЕТАЛ-2006”ЕООД, с. Катуница, област Пловдив /вх. № П-1664/17.07.12/,/И1664/28.06.12г./
На 28.06.2012 г. с вх. № И-1664, в съответствие с чл. 19, ал. 1 и чл. 76, ал. 1 от
Закона за хазарта /отм./, е подадено писмено искане от „МЕТАЛ – 2006” ЕООД,
с. Катуница, община Садово, област Пловдив, за подмяна на 13 /тринадесет/ броя
игрални автомати, увеличаване с 3 /три/ броя игрални автомати и утвърждаване на
промени в Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на
хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. Пловдив, бул. „Източен”
№ 48.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Разрешение №
И-1039/03.05.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 19, ал. 2 от ЗХ /отм./ се извърши проверка
на представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните
актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ /отм./ във връзка с § 5 от ЗХ
и Наредбата за необходимите документи за издаване на разрешения по Закона за хазарта
във връзка с § 4, ал. 1 от ЗХ. Внесени са дължимите държавни такси, поради което и на
основание чл. 19, ал. 2 във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 2, т. 12, чл. 52 и чл. 76, ал. 1 от Закона
за хазарта /отм./ и § 5 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на
Държавната комисия по хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с
което:
І. Да даде разрешение на „МЕТАЛ – 2006” ЕООД със седалище и адрес на
управление: с. Катуница, община Садово, област Пловдив, ул. „Възраждане” № 27,
ЕИК: 160050083, представлявано от Петър Юрданов Атанасов - управител, за подмяна
на 13 /тринадесет/ броя игрални автомати и увеличаване с 3 /три/ броя игрални автомати
в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, бул. „Източен” № 48.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 42 /четиридесет и два/
броя с 49 /четиридесет и девет/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „МЕТАЛ – 2006” ЕООД, с. Катуница, община Садово, област
Пловдив:
Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на
хазартни игри с игрални автомати, включващи следните промени:
1. Деинсталиране на 3 /три/ броя системи за формиране на премия „Джакпот”:
- тип BGJP 20.11, 1.01, идентификационен номер JP 110720-011;
- тип BGJP 20.11, 1.01, идентификационен номер JP 110720-012;
- тип BGJP 20.11, 1.01, идентификационен номер JP 110720-013.
2. Инсталиране на 4 /четири/ броя системи за формиране на премия „Джакпот”:
- тип Atronic Progressive Link King Kong Cash, идентификационен
номер 14327338;
- тип BGJP 20.11, 1.01, идентификационен номер JP 090909-033;
- тип BGJP 20.11, 1.01, идентификационен номер JP 090909-034;
- тип BGJP 60-04, Fusion, с идентификационен номер JP 110302-005.
3. Промяна в броя свързани игрални автомати към система за формиране на
премия „Джакпот”:
- тип Jackpot Drawing System, 1.0.67, идентификационен номер 008.
4. Нова бонус игра „Бонус - Клубна карта”.
5. След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия „Джакпот”:
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Тип, версия

Производител

Идентификационен
номер

1.
2.

Classic Blend Jackpot System (CBJS)
BGJP 20.11, 1.01

„Евро Геймс Технолоджи” ООД
„Казино Технологии” АД

CBJS 76157
JP 090909-033

Удостоверение за одобрен
тип ДП
022.1
003

3.

BGJP 20.11, 1.01

„Казино Технологии” АД

JP 090909-034

003

1

4.

BGJP 60-04, Fusion

„Казино Технологии” АД

JP 110302-005

052

1.1

5.

Jackpot Drawing System, 1.0.67

Gamekeeper Ltd Group

008

043

0.3

6.

Classic Blend Jackpot System (CBJS)
Atronic Progressive Link King Kong
Cash

„Евро Геймс Технолоджи” ООД

CBJS 03388

022.1

1.5

Atronic International GmbH

14327338

054

1.5

№

7.

Процент на
отчисления
1.5
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.
2.53.„ПРОФОНДО 2000”ЕООД, гр. София /вх. № П-1667/12.07.12/,/И-1667/29.06.12г./
На 29.06.2012 г. с вх. № И-1667, в съответствие с чл. 19, ал. 1 и чл. 76, ал. 1 от
Закона за хазарта /отм./, е подадено писмено искане от „ПРОФОНДО 2000” ЕООД, гр.
София, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомати и утвърждаване на промени в
Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. Монтана, бул. „Трети март” № 39.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Разрешение №
И-1474/03.07.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 19, ал. 2 от ЗХ /отм./ се извърши проверка
на представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните
актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ /отм./ във връзка с § 5 от ЗХ
и Наредбата за необходимите документи за издаване на разрешения по Закона за хазарта
във връзка с § 4, ал. 1 от ЗХ. Внесени са дължимите държавни такси, поради което и на
основание чл. 19, ал. 2 във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 2, т. 12, чл. 52 и чл. 76, ал. 1 от Закона
за хазарта /отм./ и § 5 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на
Държавната комисия по хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с
което:
І. Да даде разрешение на „ПРОФОНДО 2000” ЕООД със седалище и адрес на
управление: гр. София, район „Средец”, ул. „Славянска” № 29, ет. 2, ЕИК: 130130762,
представлявано от Мариета Георгиева Цекова - Димитрова - управител и Борис Димов
Петков - прокурист, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. Монтана, бул. „Трети март” № 39.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 22 /двадесет и два/
броя игрални автомати с 25 /двадесет и пет/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „ПРОФОНДО 2000” ЕООД, гр. София,
Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на
хазартни игри с игрални автомати, включващи следната промяна:
Промяна на тип, версия и модификация на игрални автомати свързани към
система за формиране на премия „Джакпот”:
- тип BGJP 20.11, версия 1.01, идентификационен номер JP 080224-058;
- тип AGTJP, идентификационен номер JP 06-07-0012.
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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.
2.54.„ПОЛО 11”ЕООД, гр. София /вх. № П-1668/12.07.12/,/И-1668/29.06.12г./
На 29.06.2012 г. с вх. № И-1668, в съответствие с чл. 19, ал. 1 и чл. 76, ал. 1 от
Закона за хазарта /отм./, е подадено писмено искане от „ПОЛО 11” ЕООД, гр. София, за
подмяна на 7 /седем/ броя игрални автомати и утвърждаване на промени в Задължителни
игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални
автомати за игрална зала с адрес: гр. Перник, ул. „Търговска” № 25.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Разрешение №
И-1192/06.06.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 19, ал. 2 от ЗХ /отм./ се извърши проверка
на представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните
актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ /отм./ във връзка с § 5 от ЗХ
и Наредбата за необходимите документи за издаване на разрешения по Закона за хазарта
във връзка с § 4, ал. 1 от ЗХ. Внесени са дължимите държавни такси, поради което и на
основание чл. 19, ал. 2 във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 2, т. 12, чл. 52 и чл. 76, ал. 1 от Закона
за хазарта /отм./ и § 5 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на
Държавната комисия по хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с
което:
І. Да даде разрешение на „ПОЛО 11” ЕООД със седалище и адрес на управление:
гр. София, район „Средец”, ул. „Славянска” № 29, ет. 2, ЕИК: 130464790,
представлявано от Мариета Георгиева Цекова - Димитрова - управител и Борис Димов
Петков - прокурист, за подмяна на 7 /седем/ броя игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Перник, ул. „Търговска” № 25.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 40 /четиридесет/ броя
игрални автомата с 47 /четиридесет и седем/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „ПОЛО 11” ЕООД, гр. София,
Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на
хазартни игри с игрални автомати, включващи следната промяна:
Промяна на тип и версия и модификация на игрални автомати свързани към
система за формиране на премия „Джакпот”:
- тип AGT JP, идентификационен номер JP 06-07-0008.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.55.„ВИЛОКС ГРУП”ЕООД, гр. София /вх. № П-1669/16.07.12/,/И-1669/29.06.12г./
На 29.06.2012 г. с вх. № И-1669, в съответствие с чл. 19, ал. 1 и чл. 76, ал. 1 от
Закона за хазарта /отм./, е подадено писмено искане от „ВИЛОКС ГРУП” ЕООД,
гр. София, за подмяна на 15 /петнадесет/ броя игрални автомати с 22 /двадесет и два/
броя игрални места с 15 /петнадесет/ броя игрални автомати с 22 /двадесет и два/ броя
игрални места и утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и правила
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за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални автомати, за игрална зала с
адрес: гр. София, бул. „Ломско шосе” № 144.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Разрешение №
И-1078/03.05.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 19, ал. 2 от ЗХ /отм./ се извърши проверка
на представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните
актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ /отм./ във връзка с § 5 от ЗХ
и Наредбата за необходимите документи за издаване на разрешения по Закона за хазарта
във връзка с § 4, ал. 1 от ЗХ. Внесени са дължимите държавни такси, поради което и на
основание чл. 19, ал. 2 във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 2, т. 12, чл. 52 и чл. 76, ал. 1 от Закона
за хазарта /отм./ и § 5 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на
Държавната комисия по хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с
което:
І. Да даде разрешение на „ВИЛОКС ГРУП” ЕООД със седалище и адрес на
управление: гр. София, район „Овча купел”, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 12,
ЕИК: 040348114, представлявано от Вернер Клайн – управител и Томаш Мачий
Петриковски – управител, заедно, за подмяна на 15 /петнадесет/ броя игрални автомати с
22 /двадесет и два/ броя игрални места с 15 /петнадесет/ броя игрални автомати с 22
/двадесет и два/ броя игрални места в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Ломско
шосе” № 144.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 23 /двадесет и три/
броя игрални автомати с 30 /тридесет/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „ВИЛОКС ГРУП” ЕООД, гр. София:
Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на
хазартни игри с игрални автомати, включващи следните промени:
1. Подмяна на игрални автомати свързани към система за формиране на премия
„Джакпот”:
- тип Octavian, идентификационен номер S4UT6B-OV02.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.56.„ХЕМУС ТУРС”ЕООД, гр. София /вх. № П-1681/12.07.12/,/И-1681/29.06.12г./
На 29.06.2012 г. с вх. № И-1681, в съответствие с чл. 19, ал. 1 и чл. 76, ал. 1 от
Закона за хазарта /отм./, е подадено писмено искане от „ХЕМУС ТУРС” ЕООД,
гр. София, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати и утвърждаване на промени в
Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри с игрални автомати, за игрална зала с адрес: гр. София, ж.к. „Люлин”, бул. „Панчо
Владигеров” № 74.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Разрешение №
И-1325/22.06.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 19, ал. 2 от ЗХ /отм./ се извърши проверка
на представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните
актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ /отм./ във връзка с § 5 от ЗХ
и Наредбата за необходимите документи за издаване на разрешения по Закона за хазарта
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във връзка с § 4, ал. 1 от ЗХ. Внесени са дължимите държавни такси, поради което и на
основание чл. 19, ал. 2 във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 2, т. 12, чл. 52 и чл. 76, ал. 1 от Закона
за хазарта /отм./ и § 5 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на
Държавната комисия по хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с
което:
І. Да даде разрешение на „ХЕМУС ТУРС” ЕООД със седалище и адрес на
управление: гр. София, р-н „Младост”, бул. „Цариградско шосе”, 7-ми километър,
бл. ЗИТ, вх. 2, ет. 3, ЕИК: 102817233, представлявано от Йонко Маринов Радков –
управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. София, ж.к. „Люлин”, бул. „Панчо Владигеров” № 74.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 31 /тридесет и един/
броя игрални автомати с 36 /тридесет и шест/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „ХЕМУС ТУРС” ЕООД, гр. София:
Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на
хазартни игри с игрални автомати, включващи подмяна на игрални автомати свързани
към система за формиране на премия „Джакпот” Magic Coin Jackpot, идентификационен
номер MC JP 07–032 STCB.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.57.„ФСО”ООД, гр. София /вх. № П-1687/13.07.12/,/И-1687/29.06.12г./
На 29.06.2012 г. с вх. № И-1687, в съответствие с чл. 19, ал. 1 и чл. 76, ал. 1 от
Закона за хазарта /отм/, е подадено писмено искане от “ФСО” ООД, гр. София, за
подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомати и утвърждаване на промени в
Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри с игрални автомати и Задължителни правила за организация на работата и
финансовия контрол при провеждане на хазартни игри с игрални автомати и образци за
счетоводна отчетност, за игрална зала с адрес: гр. Русе, ул. “Проф. Асен Златаров” № 17.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Разрешение №
И-1532/24.09.2010 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 19, ал. 2 от ЗХ /отм./ се извърши проверка
на представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните
актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ /отм./ във връзка с § 5 от ЗХ
и Наредбата за необходимите документи за издаване на разрешения по Закона за хазарта
във връзка с § 4, ал. 1 от ЗХ. Внесени са дължимите държавни такси, поради което и на
основание чл. 19, ал. 2, във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 2, т. 12, чл. 52 и чл. 76, ал. 1 от Закона
за хазарта /отм/ и § 5 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на
Държавната комисия по хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с
което:
I. Да даде разрешение на “ФСО” ООД, със седалище и адрес на управление:
гр. София, район „Надежда”, ж.к. „Надежда”, бл. 150, вх. „В”, ет. 1, ап. 117,
ЕИК: 831520850, представлявано от Лиляна Борисова Червенякова - управител, за
подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Русе, ул. “Проф.
Асен Златаров” № 17.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 21 /двадесет и един/
броя игрални автомати с 21 /двадесет и един / броя игрални места.
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ІІ. Да утвърди на “ФСО” ООД, гр. София, Задължителни игрални условия и
правила за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални автомати, включващи
следните промени:
1. Деинсталиране на 1 /един/ брой система за формиране на премия „Джакпот”:
- BGJP 50-04,1.01, с идентификационен № JP080419-032.
2. Инсталиране на 1 /един/ брой система за формиране на премия „Джакпот”:
- BGJP 60-04, Fusion, с идентификационен № JP080419-032.
3. В чл. 14, ал. 1 се променя размерът при изплащане на печалбите, както следва:
- до 5 000 лева се изплащат в брой;
- над 5 000 лева се изплащат по банков път.
4. В чл. 18 се променя размерът при изплащане на специалните премии
„Джакпот”, както следва:
- до 5 000 лева се изплащат до три работни дни;
- над 5 000 лева се изплащат по банков път до три работни дни.
ІІІ. Да утвърди на “ФСО” ООД, гр. София, Задължителни правила за организация
на работата и финансовия контрол при провеждане на хазартни игри с игрални автомати
и образци за счетоводна отчетност, отразяващи новите размери на печалбите, които се
изплащат в брой и по банков път, както и новите размери и срокът на изплащането при
специалните премии „Джакпот”.
ІV. В игралната зала ще бъдат инсталирани 3 /три/ броя системи за формиране на
премия “ДЖАКПОТ”:
№

Тип,
версия

Производител

Идент.
номер

1.
2.
3.

BGJP 20.11, 1.01
BGJP 60-04, Fusion
Classic Blend Jackpot System

“Казино Технологии” АД
„Казино Технологии” АД
„Евро Геймс Технолоджи” ООД

JP080224-098
JP080419-032
CBJS 03424

Уд-е за
одобрен тип
№
003
052
022

Процент
на отчисл
1,0
2,0
2,0

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.58.„ФСО”ООД, гр. София /вх. № П-1688/13.07.12/,/И-1688/29.06.12г./
На 29.06.2012 г. с вх. № И-1688, в съответствие с чл. 19, ал. 1 и чл. 76, ал. 1 от
Закона за хазарта /отм/, е подадено писмено искане от “ФСО” ООД, гр. София, за
подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомати и утвърждаване на промени в
Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри с игрални автомати и Задължителни правила за организация на работата и
финансовия контрол при провеждане на хазартни игри с игрални автомати и образци за
счетоводна отчетност, за игрална зала с адрес: гр. Русе, ул. “Славянска” № 17.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Разрешение №
И-865/26.05.2010 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 19, ал. 2 от ЗХ /отм./ се извърши проверка
на представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните
актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ /отм./ във връзка с § 5 от ЗХ
и Наредбата за необходимите документи за издаване на разрешения по Закона за хазарта
във връзка с § 4, ал. 1 от ЗХ. Внесени са дължимите държавни такси, поради което и на
основание чл. 19, ал. 2, във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 2, т. 12, чл. 52 и чл. 76, ал. 1 от Закона
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за хазарта /отм/ и § 5 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на
Държавната комисия по хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с
което:
I. Да даде разрешение на “ФСО” ООД, със седалище и адрес на управление:
гр. София, район „Надежда”, ж.к. „Надежда”, бл. 150, вх. „В”, ет. 1, ап. 117,
ЕИК: 831520850, представлявано от Лиляна Борисова Червенякова - управител, за
подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Русе,
ул. “Славянска” № 17.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 20 /двадесет/ броя
игрални автомати с 20 /двадесет / броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на “ФСО” ООД, гр. София, Задължителни игрални условия и
правила за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални автомати, включващи
следните промени:
1. Деинсталиране на 1 /един/ брой система за формиране на премия „Джакпот”:
- BGJP 50-04,1.01, с идентификационен № JP080419-026.
2. Инсталиране на 1 /един/ брой система за формиране на премия „Джакпот”:
- BGJP 60-04, Fusion, с идентификационен № JP080419-026.
3. В чл. 14, ал. 1 се променя размерът при изплащане на печалбите, както следва:
- до 5 000 лева се изплащат в брой;
- над 5 000 лева се изплащат по банков път.
4. В чл. 18 се променя размерът при изплащане на специалните премии
„Джакпот”, както следва:
- до 5 000 лева се изплащат до три работни дни;
- над 5 000 лева се изплащат по банков път до три работни дни.
ІІІ. Да утвърди на “ФСО” ООД, гр. София, Задължителни правила за организация
на работата и финансовия контрол при провеждане на хазартни игри с игрални автомати
и образци за счетоводна отчетност, отразяващи новите размери на печалбите, които се
изплащат в брой и по банков път, както и новите размери и срокът на изплащането при
специалните премии „Джакпот”.
ІV. В игралната зала ще бъдат инсталирани 3 /три/ броя системи за формиране на
премия “ДЖАКПОТ”:
№

Тип,
версия

Производител

Идент.
номер

1.
2.
3.

BGJP 20.11, . 1.01
BGJP 60-04, Fusion
Classic Blend Jackpot System

“Казино Технологии” АД
„Казино Технологии” АД
„Евро Геймс Технолоджи” ООД

JP050117-013
JP080419-026
CBJS 03427

Уд-е за
одобрен тип
№
003
052
022

Процент
на отчисл
1,0
2,0
2,0

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.59.„ФСО”ООД, гр. София /вх. № П-1689/13.07.12/,/И-1689/29.06.12г./
На 29.06.2012 г. с вх. № И-1689, в съответствие с чл. 19, ал. 1 и чл. 76, ал. 1 от
Закона за хазарта /отм/, е подадено писмено искане от “ФСО” ООД, гр. София, за
подмяна на 3 /три/ броя игрални автомати и утвърждаване на промени в Задължителни
игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални
автомати и Задължителни правила за организация на работата и финансовия контрол при
провеждане на хазартни игри с игрални автомати и образци за счетоводна отчетност, за
игрална зала с адрес: гр. Хасково, пл. ”Свобода” № 1, хотел “Аида”.
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Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Разрешение №
И-2208/16.11.2009 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 19, ал. 2 от ЗХ /отм./ се извърши проверка
на представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните
актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ /отм./ във връзка с § 5 от ЗХ
и Наредбата за необходимите документи за издаване на разрешения по Закона за хазарта
във връзка с § 4, ал. 1 от ЗХ. Внесени са дължимите държавни такси, поради което и на
основание чл. 19, ал. 2, във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 2, т. 12, чл. 52 и чл. 76, ал. 1 от Закона
за хазарта /отм/ и § 5 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на
Държавната комисия по хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с
което:
I. Да даде разрешение на “ФСО” ООД, със седалище и адрес на управление:
гр. София, район „Надежда”, ж.к. „Надежда”, бл. 150, вх. „В”, ет. 1, ап. 117,
ЕИК: 831520850, представлявано от Лиляна Борисова Червенякова - управител, за
подмяна на 3 /три/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Хасково,
пл. ”Свобода” № 1, хотел “Аида”.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 20 /двадесет/ броя
игрални автомати с 20 /двадесет / броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на “ФСО” ООД, гр. София, Задължителни игрални условия и
правила за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални автомати, включващи
следните промени:
1. Инсталиране на 2 /два/ броя системи за формиране на премия „Джакпот”:
- BGJP 20.11, 1.01, с идентификационен № JP120509-002;
- BGJP 60-04, Fusion, с идентификационен № JP120509-003
2. В чл. 14, ал. 1 се променя размерът при изплащане на печалбите, както следва:
- до 5 000 лева се изплащат в брой;
- над 5 000 лева се изплащат по банков път.
3. В чл. 18 се променя размерът при изплащане на специалните премии
„Джакпот”, както следва:
- до 5 000 лева се изплащат до три работни дни;
- над 5 000 лева се изплащат по банков път до три работни дни.
ІІІ. Да утвърди на “ФСО” ООД, гр. София, Задължителни правила за организация
на работата и финансовия контрол при провеждане на хазартни игри с игрални автомати
и образци за счетоводна отчетност, отразяващи новите размери на печалбите, които се
изплащат в брой и по банков път, както и новите размери и срокът на изплащането при
специалните премии „Джакпот”.
ІV. В игралната зала ще бъдат инсталирани 2 /два/ броя системи за формиране на
премия “ДЖАКПОТ”:
№

Тип,
версия

Производител

Идент.
номер

1.
2.

BGJP 20.11, . 1.01
BGJP 60-04, Fusion

“Казино Технологии” АД
„Казино Технологии” АД

JP120509-002
JP120509-003

Уд-е за
одобрен тип
№
003
052

Процент
на отчисл
1,0
2,0

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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2.60.„ВЕНЕРА 1”ЕООД, гр. Пловдив /вх. № П-1699/17.07.12/,/И-1699/03.07.12г./
На 03.07.2012 г. с вх. № И-1699, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т.11, чл. 32,
чл. 38, ал. 1, ал.2 и ал. 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от
„ВЕНЕРА 1” ЕООД, гр. Пловдив, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати и
утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и правила за организиране и
провеждане на хазартни игри с игрални автомати и Задължителни правила за
организация на работата и финансов контрол при провеждане на хазартни игри с
игрални автомати и образци за счетоводна отчетност за игрална зала с адрес:
гр.Пловдив, ул. „11-ти август”№ 5.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Разрешение №
И-1047/03.05.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
необходимите документи за издаване на разрешения по Закона за хазарта. Внесени са
дължимите държавни такси, поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с
чл. 22, ал. 1, т. 3 и 11, чл. 38, ал. 1 - 3 и чл.69, ал.1 и 3 от Закона за хазарта, председателят
на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта да разгледа направеното искане и
да вземе решение, с което:
І. Да даде разрешение на „ВЕНЕРА 1” ЕООД със седалище и адрес на
управление: гр. Пловдив, р-н „Централен”, ул. „11-ти Август” № 5, ЕИК: 115616376,
представлявано от Благовест Иванов Стойков, за подмяна на 2 /два/ броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр.Пловдив, ул. „11-ти август”№ 5.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация с 40 /четиридесет/
броя игрални автомати с 40 /четиридесет/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „ВЕНЕРА 1” ЕООД, гр. Пловдив,
Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на
хазартни игри с игрални автомати, включващи следните промени:
1. Промяна на тип, версия и модификация на игрални автомати свързани към
система за формиране на премия „Джакпот”:
- тип BGJP 60-04, версия Fusion, идентификационен № JP 050629-020.
2. Специална бонус промоция и премия.
ІІІ. Да утвърди на „ВЕНЕРА 1” ЕООД, гр. Пловдив,
Задължителни правила за организация на работата и финансов контрол при
провеждане на хазартни игри с игрални автомати 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.
2.61.ЕТ„ГИНТЕКС-ГЕНКО БАЗИТОВ”, гр. Карлово /вх. № П-1704/16.07.12/,/И1704/04.07.12г./
На 04.07.2012 г. с вх. № И-1704, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 32,
чл. 38, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от
ЕТ „ГИНТЕКС – ГЕНКО БАЗИТОВ”, гр. Карлово за подмяна на 5 /пет/ броя игрални
автомати и утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и правила за
организиране и провеждане на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес:
гр. Карлово, ул. „Александър Стамболийски” № 50.

97

Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Разрешение №
И-1354/22.06.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
необходимите документи за издаване на разрешения по Закона за хазарта. Внесени са
дължимите държавни такси, поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с
чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 38, ал. 1 – 3, чл. 69, ал. 1 и ал. 3 от Закона за хазарта,
председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта да разгледа
направеното искане и да вземе решение, с което:
І. Да даде разрешение на ЕТ „ГИНТЕКС – ГЕНКО БАЗИТОВ” със седалище и
адрес на управление: гр. Карлово, ул. „Бенковски” № 5, ЕИК: 040339058, представляван
от Генко Иванов Базитов /физическо лице – търговец/, за подмяна на 5 /пет/ броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Карлово, ул. „Александър Стамболийски”
№ 50.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация с 15 /петнадесет/ броя
игрални автомати с 15 /петнадесет/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на ЕТ „ГИНТЕКС – ГЕНКО БАЗИТОВ”, гр. Карлово,
Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на
хазартни игри с игрални автомати, включващи следните промени:
1. Деинсталиране на системи за формиране на премия „Джакпот” - 2 /два/ броя:
- тип Jewel Jackpot, идентификационен номер 00JM5039;
- тип Classic Blend Jackpot System (CBJS), идентификационен номер CBJS 76053.
2. Инсталиране на система за формиране на премия „Джакпот” - 1 /един/ брой:
- тип Classic Blend Jackpot System (CBJS), идентификационен номер 82230.
3. След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия „Джакпот”:
№

Тип, версия

Производител

Идентификационен номер

1
2
3
4
5

BGJP 20.11, 1.01
BGJP 60-04, Fusion
Classic Blend Jackpot System (CBJS)
KING GAMES тип Multi Net 2
ST-JPD, 1.01

„Казино технологии” АД
„Казино технологии” АД
„Евро Геймс Технолоджи” ООД
„Глобекс-99” ООД
„Казино игри и иновации" ЕООД

JP080208-029
JP080412-001
82230
007-04065
ДП 0409

Удостоверение
за одобрен тип
ДП
003
052
022.1
028
061

Процент
на
отчисление
1.0
4.5
1.5
1.32
1.0

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.62.„РАДКА МОСКОВА”ООД, гр. Самоков /вх. № П-1706/13.07.12/,/И1706/05.07.12г./
На 05.07.2012 г. с вх. № И-1706, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 32,
чл. 38, ал.1 - 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от “РАДКА
МОСКОВА” ООД, гр. Самоков, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати и за
утвърждаване на промени в Задължителните игрални условия и правила за организиране
и провеждане на хазартни игри с игрални автомати, за игрална зала с адрес: гр. Раднево,
ул. „Георги Димитров” № 5.
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Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Разрешение №
И-1155/28.07.2011 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
необходимите документи за издаване на разрешения по Закона за хазарта. Внесени са
дължимите държавни такси, поради което и на основание чл. 33, ал. 9, във връзка с
чл. 22, ал. 1, т. 3 и 11, чл. 38, ал. 1 - 3 и чл.69, ал.1 и 3 от Закона за хазарта, председателят
на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта да разгледа направеното искане и
да вземе решение, с което:
І. Да даде разрешение на “РАДКА МОСКОВА” ООД, със седалище и адрес на
управление: гр. Самоков, ул. ”Проф. Васил Захариев” № 1, ЕИК: 832080578,
представлявано заедно и поотделно от Радка Данаилова Москова и Любомир Петров
Петков - управители, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. Раднево, ул. „Георги Димитров” № 5.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 15 /петнадесет/ броя
игрални автомати с 15 /петнадесет/ броя игрални места.
II. Да утвърди на “РАДКА МОСКОВА” ООД, гр. Самоков, Задължителни
игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални
автомати, включващи следните промени:
1. Деинсталиране на 1 /един/ брой система за формиране на премия „Джакпот”:
- EGT Progressive Jackpot, VGJP1, с идентификационен № 05075, като в раздел VІ
е регламентиран начинът, по който ще се разпредели натрупаната сума – чрез
еднократна бонус игра.
2. Инсталиране на 1 /един/ брой система за формиране на премия „Джакпот”:
- Atronic Progressive Link, King Kong Cash, с идентификационен № 11036769.
3. Инсталирани са 4 /четири/ броя системи за формиране на специална премия
„Джакпот”, със следните данни:
№

Тип, версия

Производител

Произв. номер

1.
2.
3.
4.

BGJP 20.11, 1.01
Classic Blend Jackpot System (CBJS)
BGJP 60-04, Fusion
Atronic Progressive Link, King Kong Cash

“Казино Технологии” АД
“Евро Геймс Технолоджи” ООД
“Казино Технологии” АД
Atronic International GmbH

JP070801-072
CBJS 70377
JP090310-015
11036769

Процент
на
отчисл.
1.0
5,0
1.0
5,0

Уд-ние
№ ДП
003
022
052
054

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.63.„ИНТЕРГЕЙМ 2009”ООД, гр. Бургас /вх. № П-1711/16.07.12/,/И-1711/06.07.12г./
На 06.07.2012 г. с вх. № И-1711, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 1, т. 3, чл. 32,
чл. 38, ал. 1 и ал. 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ИНТЕРГЕЙМ
2009” ООД, гр. Бургас, за увеличаване с 7 /седем/ броя игрални автомати в игрална зала
с адрес: гр. Китен, област Бургас, ул. „Странджа” № 10.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Разрешение №
И-1415/03.07.2012 г. на ДКХ.
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В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
необходимите документи за издаване на разрешения по Закона за хазарта. Внесена е
дължимата държавна такса, поради което и на основание чл. 33, ал. 9, във връзка с
чл. 22, ал. 1, т. 1, т. 3, чл. 32, чл. 38, ал. 1 и ал. 3 от Закона за хазарта, председателят на
ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта да разгледа направеното искане и да
вземе решение, с което:
Да даде разрешение на „ИНТЕРГЕЙМ 2009” ООД със седалище и адрес на
управление: гр. Бургас, ж.к. „Изгрев”, бл. 67, вх. 3, ет. 6, ап. 11, ЕИК: 200538524,
представлявано от Десислава Емилова Оцетова – управител, за увеличаване с 7 /седем/
броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Китен, област Бургас, ул. „Странджа”
№ 10.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 18 /осемнадесет/ броя
игрални автомати с 23 /двадесет и три/ броя игрални места.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.64.„ПРОЕКТ - 2007”ЕООД, гр. София /вх. № П-1719/18.07.12/,/И-1719/10.07.12г./
На 10.07.2012 г. с вх. № И-1719, в съответствие с чл. 22, ал. 1, чл. 32, чл. 38, ал. 1,
ал. 2 и ал. 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ПРОЕКТ - 2007” ЕООД,
гр. София, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомати и утвърждаване на промени в
Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, ж.к. „Люлин”, 10-ти
микрорайон, УПИ VІІІ, кв. 30.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Разрешение №
И-1024/06.06.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
необходимите документи за издаване на разрешения по Закона за хазарта. Внесени са
дължимите държавни такси, поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с
чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11, чл. 38, ал. 1 - 3 и чл. 69, ал.1 и 3 от Закона за хазарта,
председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта да разгледа
направеното искане и да вземе решение, с което:
І. Да даде разрешение 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 4
/четири/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, ж.к. „Люлин”,
10-ти микрорайон, УПИ VІІІ, кв. 30.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация с 42 /четиридесет и
два/ броя игрални автомати с 47 /четиридесет и седем/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „ПРОЕКТ - 2007” ЕООД, гр. София,
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Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на
хазартни игри с игрални автомати, включващи следните промени:
1. Деинсталиране на система за формиране на премия „Джакпот” - 1 /един/ брой:
- CAT 4 CASH , тип EGT- JS31, идентификационен номер 81977.
2. Инсталиране на система за формиране на премия „Джакпот” - 1 /един/ брой:
- Atronic Progressive Link, тип King Kong Cash, идентификационен
номер 43164367.
3. Преустановява се провеждането на ежедневна парична премия „Колелото на
късмета”.
4. След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия „Джакпот”:
№

Тип, версия

Производител

Идентификационен
номер

1.
2.
3.
4.
5.

BGJP 20.11, 1.01
Classic Blend Jackpot System (CBJS)
CGI IMPERIUM тип CMSJ
BGJP 60-04, Fusion
Atronic Progressive Link тип King
Kong Cash

“Казино Технологии” АД
“Евро Геймс Технолоджи” ООД
“Казино енд гейминг Индъстри” ЕООД
“Казино Технологии” АД

JP 080609-024
CBJS 73167
CGI–CMSJ-0003
JP 080609-025

Удостоверение
за одобрен тип
ДП
003
022
068
052

Atronic International GmbH

43164367

054

Процент на
отчисления
1.0
1.9
1.0
4.5
1.5

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.65.„МАКАО 2”ООД, гр. Пловдив /вх. № П-1723/17.07.12/,/И-1723/11.07.12г./
На 11.07.2012 г. с вх. № И-1723, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 32,
чл. 38, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от
„МАКАО 2” ООД, гр. Пловдив, за подмяна на 19 /деветнадесет/ броя игрални автомати,
увеличаване с 9 /девет/ броя игрални автомати и утвърждаване на промени в
Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ул. „Вратцата” № 1, ет. 1.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Разрешение №
И-1353/03.07.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
необходимите документи за издаване на разрешения по Закона за хазарта. Внесени са
дължимите държавни такси, поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с
чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 38, ал. 1 – 3, чл. 69, ал. 1 и ал. 3 от Закона за хазарта,
председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта да разгледа
направеното искане и да вземе решение, с което:
І. Да даде разрешение на „МАКАО 2” ООД със седалище и адрес на управление:
гр. Пловдив, район „Южен”, ул. „Братя Бъкстон” № 99, ЕИК: 115855846, представлявано
от Цветелина Иванова Четрафилова - управител и Динко Георгиев Миленчев управител, заедно и поотделно, за подмяна на 19 /деветнадесет/ броя игрални автомати,
увеличаване с 9 /девет/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Пловдив,
ул. „Вратцата” № 1, ет. 1.
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След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 30 /тридесет/ броя
игрални автомата с 30 /тридесет/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „МАКАО 2” ООД, гр. Пловдив:
Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на
хазартни игри с игрални автомати, включващи следните промени:
1. Инсталиране на системи за формиране на премия „Джакпот” - 4 /четири/ броя:
- тип BGJP 20.11, версия 1.01, идентификационен номер JP 091214-016;
- EGT Progressive Jackpot тип VGJP1, идентификационен номер 10451;
- Atronic Progressive Link Oxygen тип CASH FEVER;
- JOPPY тип JP-Pro, идентификационен номер JP 00037.
2. Нова бонус игра.
3. След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия „Джакпот”:

JP 091214-016
10451

Удостоверение
за одобрен тип
ДП
003
011

Процент
на
отчисление
1.0
1.5

Atronic International GmbH

3000006289

085

1.0

„Джи Пи Ел” ЕООД

JP 00037

057

0.5

№

Тип, версия

Производител

Идентификационе
н номер

1
2

BGJP 20.11, 1.01
EGT Progressive Jackpot тип VGJP1
Atronic Progressive Link Oxygen тип
CASH FEVER
JOPPY тип JP-Pro

„Казино Технологии” АД
„Евро Геймс Технолоджи” ООД

3
4

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.66.ЕТ„ФРАМ-МАРИАН РАДЕВ”, гр. Троян /вх. № П-1724/17.07.12/,/И1724/11.07.12г./
На 11.07.2012 г. с вх. № И-1724, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 32,
чл. 38, ал. 1, ал.2 и ал. 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от ЕТ „ФРАМ –
МАРИАН РАДЕВ”, гр. Троян, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат с 3 /три/
броя игрални места с 1 /един/ брой игрален автомат с 1 /един/ брой игрално място, в
следствие на което игралните места в игралната зала намаляват с 2 /два/ броя и
утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и правила за организиране и
провеждане на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. Троян,
област Ловеч, ул. „Васил Левски” № 20.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Разрешение №
И-1205/06.06.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
необходимите документи за издаване на разрешения по Закона за хазарта. Внесени са
дължимите държавни такси, поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с
чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 38, ал. 1 – 3, чл. 69, ал. 1 и ал. 3 от Закона за хазарта,
председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта да разгледа
направеното искане и да вземе решение, с което:
І. Да даде разрешение на ЕТ „ФРАМ – МАРИАН РАДЕВ” със седалище и адрес
на управление: гр.Троян, област Ловеч, ул. „Г. С. Раковски” № 16, ЕИК: 040353506,
представляван от Мариан Лалев Радев – управител, за подмяна на 1 /един/ брой игрален
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автомат с 3 /три/ броя игрални места с 1 /един/ брой игрален автомат с 1 /един/ брой
игрално място в игрална зала с адрес: гр. Троян, област Ловеч, ул. „Васил Левски” № 20.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 15 /петнадесет/ броя
игрални автомата с 15 /петнадесет/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на ЕТ „ФРАМ – МАРИАН РАДЕВ”, гр. Троян:
Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на
хазартни игри с игрални автомати, включващи следната промяна:
Промяна на броя игрални автомати в система за формиране на премия
„Джакпот”:
- Mystery Classic Jackpot System, MCJS-900, идентификационен номер 140038.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.67.„КОМЕРС”ЕООД, гр. Севлиево /вх. № П-1737/18.07.12/,/И-1737/13.07.12г./
На 13.07.2012 г. с вх. № И-1737, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 32,
чл. 38, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от
„КОМЕРС” ЕООД, гр. Севлиево, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомати и
намаляване с 4 /четири/ броя игрални автомати и утвърждаване на промени в
Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. Севлиево, ул. „Стара планина”
№ 34.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Разрешение №
И-916/03.05.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
необходимите документи за издаване на разрешения по Закона за хазарта. Внесени са
дължимите държавни такси, поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с
чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 38, ал. 1 – 3, чл. 69, ал. 1 и ал. 3 от Закона за хазарта,
председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта да разгледа
направеното искане и да вземе решение, с което:
І. Да даде разрешение на „КОМЕРС” ЕООД със седалище и адрес на управление:
гр. Севлиево, ул. „Стоян Бъчваров” № 8, ЕИК: 107565156, представлявано и управлявано
от Цветан Ботев Макавеев- управител, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомати и
намаляване с 4 /четири/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Севлиево,
ул. „Стара планина” № 34.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 16 /шестнадесет/ броя
игрални автомата с 16 /шестнадесет/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „КОМЕРС” ЕООД, гр. Севлиево:
Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на
хазартни игри с игрални автомати, включващи следните промени:
1. Деинсталиране на система за формиране на премия „Джакпот” - 1 /един/ брой:
-тип Mystery Fever Jackpot System, версия MFJS-900, идентификационен
номер 110037.
2. Промяна на броя игрални автомати в система за формиране на премия
„Джакпот”:
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- тип Classic Blend Jackpot System (CBJS), идентификационен номер CBJS 09056.
3. Промяна на тип, версия и модификация на игрални автомати свързани към
система за формиране на премия „Джакпот”:
- тип BGJP 60-04, версия Fusion, идентификационен номер JP 070704-001.
4. След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия „Джакпот”:
№

Тип, версия

Производител

Идентификационен номер

1
2
3
4

Classic Blend Jackpot System (CBJS)
BGJP 20.11, 1.01
EGT Progressive Jackpot VGJP 1
BGJP 60-04, Fusion

„Евро Геймс Технолоджи” ООД
„Казино Технологии” АД
„Евро Геймс Технолоджи” ООД
„Казино Технологии” АД

CBJS 09056
JP080307-101
05131
JP070704-001

Удостоверение
за одобрен тип
ДП
022
003
011
052

Процент
на
отчисление
1.5
1.0
1.5
4.5

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.68.„КОМЕРС”ЕООД, гр. Севлиево /вх. № П-1738/18.07.12/,/И-1738/13.07.12г./
На 13.07.2012 г. с вх. № И-1738, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 32,
чл. 38, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от
„КОМЕРС” ЕООД, гр. Севлиево, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати и
намаляване с 2 /два/ броя игрални автомати и утвърждаване на промени в Задължителни
игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални
автомати за игрална зала с адрес: гр. Павликени, област Велико Търново, ул. „Атанас
Хаджиславчев” № 5.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Разрешение №
И-917/18.04.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
необходимите документи за издаване на разрешения по Закона за хазарта. Внесени са
дължимите държавни такси, поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с
чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 38, ал. 1 – 3, чл. 69, ал. 1 и ал. 3 от Закона за хазарта,
председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта да разгледа
направеното искане и да вземе решение, с което:
І. Да даде разрешение на „КОМЕРС” ЕООД със седалище и адрес на управление:
гр. Севлиево, ул. „Стоян Бъчваров” № 8, ЕИК: 107565156, представлявано и управлявано
от Цветан Ботев Макавеев- управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати и
намаляване с 2 /два/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Павликени,
област Велико Търново, ул. „Атанас Хаджиславчев” № 5.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 11 /единадесет/ броя
игрални автомата с 13 /тринадесет/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „КОМЕРС” ЕООД, гр. Севлиево:
Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на
хазартни игри с игрални автомати, включващи следните промени:
1. Деинсталиране на система за формиране на премия „Джакпот” - 1 /един/ брой:
- тип Classic Blend Jackpot System (CBJS), идентификационен номер CBJS 70904.
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2. Промяна на броя игрални автомати в система за формиране на премия
„Джакпот”:
- тип BGJP 60-04, версия Fusion, идентификационен номер JP 070928-014.
3. След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия „Джакпот”:
№

Тип, версия

Производител

Идентификационе
н номер

1
2
3

BGJP 20.11, 1.01
EGT Progressive Jackpot тип VGJP1
BGJP 60-04, Fusion

„Казино Технологии” АД
„Евро Геймс Технолоджи” ООД
„Казино Технологии” АД

JP 070723-004
05093
JP070928-014

Удостоверение
за одобрен тип
ДП
003
011
052

Процент
на
отчисление
1.0
1.5
4.5

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.69.„КОМЕРС”ЕООД, гр. Севлиево /вх. № П-1739/18.07.12/,/И-1739/13.07.12г./
На 13.07.2012 г. с вх. № И-1739, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 32,
чл. 38, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от
„КОМЕРС” ЕООД, гр. Севлиево, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат с 1 /един/
брой игрално място с 1 /един/ брой игрален автомат с 4 /четири/ броя игрални места, в
следствие на което игралните места се увеличават с 3 /три/ броя и намаляване с 3 /три/
броя игрални автомати и утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и
правила за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални автомати за игрална
зала с адрес: гр. Асеновград, ул. „Цар Освободител” № 13.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Разрешение №
И-1805/31.10.2011 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
необходимите документи за издаване на разрешения по Закона за хазарта. Внесени са
дължимите държавни такси, поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с
чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 38, ал. 1 – 3, чл. 69, ал. 1 и ал. 3 от Закона за хазарта,
председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта да разгледа
направеното искане и да вземе решение, с което:
І. Да даде разрешение на „КОМЕРС” ЕООД със седалище и адрес на управление:
гр. Севлиево, ул. „Стоян Бъчваров” № 8, ЕИК: 107565156, представлявано и управлявано
от Цветан Ботев Макавеев- управител, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат с 1
/един/ брой игрално място с 1 /един/ брой игрален автомат с 4 /четири/ броя игрални
места и намаляване с 3 /три/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. Асеновград, ул. „Цар Освободител” № 13.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 18 /осемнадесет/ броя
игрални автомати с 21 /двадесет и един/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „КОМЕРС” ЕООД, гр. Севлиево:
Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на
хазартни игри с игрални автомати, включващи следните промени:
Промяна на броя игрални автомати в система за формиране на премия
„Джакпот”:
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- тип Classic Blend Jackpot System (CBJS), идентификационен номер CBJS 05365;
- тип King Games, Multi Net 2, идентификационен номер 007-04039.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.70.„КОМЕРС”ЕООД, гр. Севлиево /вх. № П-1740/18.07.12/,/И-1740/13.07.12г./
На 13.07.2012 г. с вх. № И-1740, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 32,
чл. 38, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от
„КОМЕРС” ЕООД, гр. Севлиево, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат и
намаляване с 1 /един/ брой игрален автомат и утвърждаване на промени в Задължителни
игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални
автомати за игрална зала с адрес: гр. Бургас, ж.к. „Зорница”, бл. 57, вх. Б, партерен етаж.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Разрешение №
И-1207/06.06.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
необходимите документи за издаване на разрешения по Закона за хазарта. Внесени са
дължимите държавни такси, поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с
чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 38, ал. 1 – 3, чл. 69, ал. 1 и ал. 3 от Закона за хазарта,
председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта да разгледа
направеното искане и да вземе решение, с което:
І. Да даде разрешение на „КОМЕРС” ЕООД със седалище и адрес на управление:
гр. Севлиево, ул. „Стоян Бъчваров” № 8, ЕИК: 107565156, представлявано и управлявано
от Цветан Ботев Макавеев- управител, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат и
намаляване с 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Бургас,
ж.к. „Зорница”, бл. 57, вх. Б, партерен етаж.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 21 / двадесет и един /
броя игрални автомати с 21 /двадесет и един/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „КОМЕРС” ЕООД, гр. Севлиево:
Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на
хазартни игри с игрални автомати, включващи следната промяна:
Промяна на тип, версия и модификация на игрални автомати свързани към
система за формиране на премия „Джакпот”:
- тип BGJP 60-04, версия Fusion, идентификационен номер JP 071128-103.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.71.„КОМЕРС”ЕООД, гр. Севлиево /вх. № П-1741/18.07.12/,/И-1741/13.07.12г./
На 13.07.2012 г. с вх. № И-1741, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 32,
чл. 38, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от
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„КОМЕРС” ЕООД, гр. Севлиево, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомати с 5 /пет/
броя игрални места с 5 /пет/ броя игрални автомати с 10 /десет/ броя игрални места, в
следствие на което игралните места в игралната зала се увеличават с 5 /пет/ броя,
намаляване с 2 /два/ броя игрални автомати и утвърждаване на промени в Задължителни
игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални
автомати за игрална зала с адрес: гр. Бургас, комплекс „Изгрев”, УПИ ІІІ, квартал 24А,
търговски обект „КАФЕ-ЕСПРЕСО”.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Разрешение №
И-105/14.02.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
необходимите документи за издаване на разрешения по Закона за хазарта. Внесени са
дължимите държавни такси, поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с
чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 38, ал. 1 – 3, чл. 69, ал. 1 и ал. 3 от Закона за хазарта,
председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта да разгледа
направеното искане и да вземе решение, с което:
І. Да даде разрешение на „КОМЕРС” ЕООД със седалище и адрес на управление:
гр. Севлиево, ул. „Стоян Бъчваров” № 8, ЕИК: 107565156, представлявано и управлявано
от Цветан Ботев Макавеев- управител, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомати с 5
/пет/ броя игрални места с 5 /пет/ броя игрални автомати с 10 /десет/ броя игрални места,
намаляване с 2 /два/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Бургас, комплекс
„Изгрев”, УПИ ІІІ, квартал 24А, търговски обект „КАФЕ-ЕСПРЕСО”.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 23 /двадесет и три/
броя игрални автомата с 28 /двадесет и осем/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „КОМЕРС” ЕООД, гр. Севлиево:
Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на
хазартни игри с игрални автомати, включващи следната промяна:
Промяна на тип, версия и модификация на игрални автомати свързани към
система за формиране на премия „Джакпот”:
- тип BGJP 60-04, версия Fusion, идентификационен номер JP 081015-013.
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:
3.1.ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София /вх. № П1698/16.07.12/,/И-1698/03.07.12г./
На 03.07.2012 г. с вх. № И-1698, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, чл. 32, чл. 38,
ал. 1 и ал. 3 от Закона за хазарта, 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 игрите на „ТОТО 2”, изразяваща се в
откриване на 2 /два/ броя тото пунктове.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Разрешение №
И-1607/03.07.2012 г. на ДКХ.
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В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
необходимите документи за издаване на разрешения по Закона за хазарта. Внесена е
дължимата държавна такса, поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22,
ал. 1, т. 3, чл. 38, ал. 1 и ал. 3 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на
Държавната комисия по хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с
което:
Да разреши вписване на промяна в издадено разрешение на ДП „БЪЛГАРСКИ
СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Красно село”, ул. „Хайдушко изворче” № 28, ЕИК по БУЛСТАТ: 000694293,
представлявано от Дамян Георгиев Дамянов – изпълнителен директор, на пунктовете в
които ще се приемат залози и изплащат печалби за игрите на „ТОТО 2”, както следва:
Да разреши на ДП „Български спортен тотализатор” да приема залози и изплаща
печалби за игрите на „ТОТО 2” в следните пунктове:
- гр. Главиница, ул. „Витоша” № 46;
- гр. Девня, ул. „Мусала”, ет. 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.
3.2.ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София /вх. № П1748/18.07.12/,/И-1748/17.07.12г./
На 17.07.2012 г. с вх. № И-1748, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, чл. 32, чл. 38,
ал. 1 и ал. 3 от Закона за хазарта, 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 игрите на „ТОТО 2”, изразяваща се в
закриване на 2 /два/ броя тото пунктове.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Разрешение №
И-1607/03.07.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
необходимите документи за издаване на разрешения по Закона за хазарта. Внесена е
дължимата държавна такса, поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22,
ал. 1, т. 3, чл. 38, ал. 1 и ал. 3 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на
Държавната комисия по хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с
което:
Да разреши вписване на промяна в издадено разрешение на ДП „БЪЛГАРСКИ
СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Красно село”, ул. „Хайдушко изворче” № 28, ЕИК по БУЛСТАТ: 000694293,
представлявано от Дамян Георгиев Дамянов – изпълнителен директор, на пунктовете в
които ще се приемат залози и изплащат печалби за игрите на „ТОТО 2”, както следва:
Да прекрати дейността на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” да
приема залози и изплаща печалби за игрите на „ТОТО 2” в следните пунктове:
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- гр. Костинброд, ул. „Славянска” № 56Б;
- гр. Ботевград, ж.к. „Васил Левски”, терен № 6, УПИ – парцел ХVІ „За
обществено обслужване” квартал 153.
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 лото игри:
4.1.„ЕВРОБЕТ”ООД, гр. София /вх. № П-1521/12.07.12/,/И-1521/18.06.12г./
На 18.06.2012 г. с вх. № И-1521, в съответствие с чл. 19, ал. 1 и чл. 76, ал. 1 от
Закона за хазарта /отм./, 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 играта „ЛОТО ШАНС”, изразяваща се в закриване на 1 /един/ брой и
откриване на 3 /три/ броя букмейкърски пункта.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Разрешение №
И-1431/03.07.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 19, ал. 2 от ЗХ /отм./ се извърши проверка
на представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните
актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ /отм./ във връзка с § 5 от ЗХ
и Наредбата за необходимите документи за издаване на разрешения по Закона за хазарта
във връзка с § 4, ал. 1 от ЗХ. Внесена е дължимата държавна такса, поради което и на
основание чл. 19, ал. 2 във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 2 и чл. 76, ал. 1 от Закона за хазарта
/отм./ и § 5 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия
по хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
Да даде разрешение на „ЕВРОБЕТ” ООД със седалище и адрес на управление:
гр. София, район „Слатина”, ул. „Александър Жендов” № 6, ЕИК: 121179290,
представлявано от Олга Йорданова Тодорова - управител, за вписване на промяна в
издадено разрешение на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат печалби
за лото играта „ЛОТО ШАНС”, както следва:
Да прекрати дейността на „ЕВРОБЕТ” ООД в следният пункт:
1. гр. София, ж.к. „Света Троица” бл. 229.
Да разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в следните
пунктове:
1. гр. Бургас, ж.к. „Изгрев”, бл. 140, партер;
2. гр. Бургас, ул. „Поп Грую” № 13;
3. гр. Перущица, ул. „Александър Стамболийски” № 1А.
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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4.2.„ЕВРОБЕТ”ООД, гр. София /вх. № П-1644/12.07.12/,/И-1644/26.06.12г./
На 26.06.2012 г. с вх. № И-1644, в съответствие с чл. 19, ал. 1 и чл. 76, ал. 1 от
Закона за хазарта /отм./, 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 играта „ЛОТО ШАНС”, изразяваща се в закриване на 2 /два/ броя и
откриване на 3 /три/ броя букмейкърски пункта.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Разрешение №
И-1431/03.07.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 19, ал. 2 от ЗХ /отм./ се извърши проверка
на представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните
актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ /отм./ във връзка с § 5 от ЗХ
и Наредбата за необходимите документи за издаване на разрешения по Закона за хазарта
във връзка с § 4, ал. 1 от ЗХ. Внесена е дължимата държавна такса, поради което и на
основание чл. 19, ал. 2 във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 2 и чл. 76, ал. 1 от Закона за хазарта
/отм./ и § 5 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия
по хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
Да даде разрешение на „ЕВРОБЕТ” ООД със седалище и адрес на управление:
гр. София, район „Слатина”, ул. „Александър Жендов” № 6, ЕИК: 121179290,
представлявано от Олга Йорданова Тодорова - управител, за вписване на промяна в
издадено разрешение на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат печалби
за лото играта „ЛОТО ШАНС”, както следва:
Да прекрати дейността на „ЕВРОБЕТ” ООД в следният пункт:
1. гр. Добрич, ул. „Митко Палаузов” № 34;
2. гр. София, ул. „Каприел Каприелов”, магазин № 5.
Да разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в следните
пунктове:
1. гр. Димитровград, кв. „Черноконево”, ул. „Милеви скали” № 13А;
2. гр. Пловдив, ул. „Люлебургас” № 22;
3. гр. Кърджали, бул. „Беломорски” № 54, бл. „Младост” 2.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
4.3.„ЕВРОБЕТ”ООД, гр. София /вх. № П-1695/13.07.12/,/И-1695/02.07.12г./
На 02.07.2012 г. с вх. № И-1695, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, чл. 32, чл. 38,
ал. 1 и ал. 3 от Закона за хазарта, 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 играта „ЛОТО ШАНС”, изразяваща се в закриване на 4
/четири/ броя и откриване на 7 /седем/ броя букмейкърски пункта.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Разрешение №
И-1431/03.07.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
необходимите документи за издаване на разрешения по Закона за хазарта. Внесена е
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дължимата държавна такса, поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с 22,
ал. 1, т. 3, чл. 38, ал. 1 и ал. 3 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на
Държавната комисия по хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с
което:
Да даде разрешение на „ЕВРОБЕТ” ООД със седалище и адрес на управление:
гр. София, район „Слатина”, ул. „Александър Жендов” № 6, ЕИК: 121179290,
представлявано от Олга Йорданова Тодорова - управител, за вписване на промяна в
издадено разрешение на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат печалби
за лото играта „ЛОТО ШАНС”, както следва:
Да прекрати дейността на „ЕВРОБЕТ” ООД в следните пунктове:
1. гр. София, бул. „Сливница” № 290;
2. гр. Долна Митрополия, ул. „Св. Св. Кирил и Методий” № 48 Б;
3. гр. Вълчедръм, ул. „България” № 56;
4. гр. Левски, ул. „Цар Иван Асен ІІ” № 8.
Да разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в следните
пунктове:
1. гр. Пещера, ул. „Дойранска епопея” № 34;
2. гр. Варна, ул. „Солун” № 4;
3. гр. Пловдив, бул. „Цар Борис ІІІ - Обединител” № 22;
4. гр.Сандански, ул. „Димо Хаджидимов” № 1;
5. гр. Стара Загора, ул. „Христо Ботев” № 4;
6. гр. София, ул „Чавдар Мутафов”, № 22, бл. 3, вх. В;
7. с. Новград, ул. „Васил Априлов” № 4.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
4.4.„ЕВРОБЕТ”ООД, гр. София /вх. № П-1713/13.07.12/,/И-1713/09.07.12г./
На 09.07.2012 г. с вх. № И-1713, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, чл. 32, чл. 38,
ал. 1 и ал. 3 от Закона за хазарта, 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 играта „ЛОТО ШАНС”, изразяваща се в закриване на 15
/петнадесет/ броя и откриване на 2 /два/ броя букмейкърски пункта.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Разрешение №
И-1431/03.07.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
необходимите документи за издаване на разрешения по Закона за хазарта. Внесена е
дължимата държавна такса, поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с 22,
ал. 1, т. 3, чл. 38, ал. 1 и ал. 3 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на
Държавната комисия по хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с
което:
Да даде разрешение на „ЕВРОБЕТ” ООД със седалище и адрес на управление:
гр. София, район „Слатина”, ул. „Александър Жендов” № 6, ЕИК: 121179290,
представлявано от Олга Йорданова Тодорова - управител, за вписване на промяна в
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издадено разрешение на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат печалби
за лото играта „ЛОТО ШАНС”, както следва:
Да прекрати дейността на „ЕВРОБЕТ” ООД в следните пунктове:
1. гр. Бургас, ул. „Българка” № 54;
2. гр. Варна, ул. „Тодор Радев Пенев” № 11;
3. гр. Варна, ул. „Нишава” № 1;
4. с. Джулюница, ул. „Александър Стамболийски” № 1;
5. с. Баните, ул. „Васил Левски” № 4;
6. гр. Костинброд, ул. „Охрид” № 9;
7. с. Мрамор, ул. „Васил Левски” № 18;
8. гр. Пловдив, ул. „Кедър” № 2 б;
9. гр. Пловдив, ул. „Порт Артур” № 10;
10. гр. Садово, ул. „Иван Вазов” № 13;
11. гр. Сандански, ул. „Младост” № 6;
12. гр. Славяново, ул. „Райко Даскалов” № 1;
13. гр. Смолян, ул. „Дичо Петров” № 10;
14. гр. София, ж.к. „Сердика”, блок 9;
15. с. Страцин, ул. „Черно море” № 50.
Да разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в следните
пунктове:
1. с. Скрът, ул. „Георги Димитров” № 16;
2. гр. София, ж.к. „Люлин 9”, бл. 958.
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 резултати от спортни състезания:
5.1.„ЕВРОБЕТ”ООД, гр. София /вх. № П-1523/12.07.12/,/И-1523/18.06.12г./
На 18.06.2012 г. с вх. № И-1523, в съответствие с чл. 19, ал. 1 и чл. 76, ал. 1 от
Закона за хазарта /отм./, 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 игри със залагания върху резултати от спортни състезания „СПОРТ ШАНС”,
изразяваща се в закриване на 1 /един/ брой и откриване на 3 /три/ броя букмейкърски
пункта.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Разрешение №
И-1432/03.07.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 19, ал. 2 от ЗХ /отм./ се извърши проверка
на представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните
актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ /отм./ във връзка с § 5 от ЗХ
и Наредбата за необходимите документи за издаване на разрешения по Закона за хазарта
във връзка с § 4, ал. 1 от ЗХ. Внесена е дължимата държавна такса, поради което и на
основание чл. 19, ал. 2 във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 2 и чл. 76, ал. 1 от Закона за хазарта
/отм./ и § 5 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия
по хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
Да даде разрешение на „ЕВРОБЕТ” ООД със седалище и адрес на управление:
гр. София, район „Слатина”, ул. „Александър Жендов” № 6, ЕИК: 121179290,
представлявано от Олга Йорданова Тодорова - управител, за вписване на промяна в
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издадено разрешение на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат печалби
за игри със залагания върху резултати от спортни състезания „СПОРТ ШАНС”, както
следва:
Да прекрати дейността на „ЕВРОБЕТ” ООД в следният пункт:
1. гр. София, ж.к. „Света Троица” бл. 229.
Да разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в следните
пунктове:
1. гр. Бургас, ж.к. „Изгрев”, бл. 140, партер;
2. гр. Бургас, ул. „Поп Грую” № 13;
3. гр. Перущица, ул. „Александър Стамболийски” № 1А.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
5.2.„ЕВРОБЕТ”ООД, гр. София /вх. № П-1646/12.07.12/,/И-1646/26.06.12г./
На 26.06.2012 г. с вх. № И-1646, в съответствие с чл. 19, ал. 1 и чл. 76, ал. 1 от
Закона за хазарта /отм./, 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 игри със залагания върху резултати от спортни състезания „СПОРТ ШАНС”,
изразяваща се в закриване на 2 /два/ броя и откриване на 3 /три/ броя букмейкърски
пункта.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Разрешение №
И-1432/03.07.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 19, ал. 2 от ЗХ /отм./ се извърши проверка
на представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните
актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ /отм./ във връзка с § 5 от ЗХ
и Наредбата за необходимите документи за издаване на разрешения по Закона за хазарта
във връзка с § 4, ал. 1 от ЗХ. Внесена е дължимата държавна такса, поради което и на
основание чл. 19, ал. 2 във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 2 и чл. 76, ал. 1 от Закона за хазарта
/отм./ и § 5 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия
по хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
Да даде разрешение на „ЕВРОБЕТ” ООД със седалище и адрес на управление:
гр. София, район „Слатина”, ул. „Александър Жендов” № 6, ЕИК: 121179290,
представлявано от Олга Йорданова Тодорова - управител, за вписване на промяна в
издадено разрешение на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат печалби
за игри със залагания върху резултати от спортни състезания „СПОРТ ШАНС”, както
следва:
Да прекрати дейността на „ЕВРОБЕТ” ООД в следният пункт:
1. гр. Добрич, ул. „Митко Палаузов” № 34;
2. гр. София, ул. „Каприел Каприелов”, магазин № 5.
Да разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в следните
пунктове:
1. гр. Димитровград, кв. „Черноконево”, ул. „Милеви скали” № 13А;
2. гр. Пловдив, ул. „Люлебургас” № 22;
3. гр. Кърджали, бул. „Беломорски” № 54, бл. „Младост” 2.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
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изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
5.3.„ЕВРОБЕТ”ООД, гр. София /вх. № П-1696/13.07.12/,/И-1696/02.07.12г./
На 02.07.2012 г. с вх. № И-1696, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, чл. 32, чл. 38,
ал. 1 и ал. 3 от Закона за хазарта, 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 игри със залагания върху резултати от спортни състезания „СПОРТ
ШАНС”, изразяваща се в закриване на 4 /четири/ броя и откриване на 7 /седем/ броя
букмейкърски пункта.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Разрешение №
И-1432/03.07.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
необходимите документи за издаване на разрешения по Закона за хазарта. Внесена е
дължимата държавна такса, поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с 22,
ал. 1, т. 3, чл. 38, ал. 1 и ал. 3 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на
Държавната комисия по хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с
което:
Да даде разрешение на „ЕВРОБЕТ” ООД със седалище и адрес на управление:
гр. София, район „Слатина”, ул. „Александър Жендов” № 6, ЕИК: 121179290,
представлявано от Олга Йорданова Тодорова - управител, за вписване на промяна в
издадено разрешение на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат печалби
за игри със залагания върху резултати от спортни състезания „СПОРТ ШАНС”, както
следва:
Да прекрати дейността на „ЕВРОБЕТ” ООД в следните пунктове:
1. гр. София, бул. „Сливница” № 290;
2. гр. Долна Митрополия, ул. „Св. Св. Кирил и Методий” № 48 Б;
3. гр. Вълчедръм, ул. „България” № 56;
4. гр. Левски, ул. „Цар Иван Асен ІІ” № 8.
Да разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в следните
пунктове:
1. гр. Пещера, ул. „Дойранска епопея” № 34;
2. гр. Варна, ул. „Солун” № 4;
3. гр. Пловдив, бул. „Цар Борис ІІІ - Обединител” № 22;
4. гр.Сандански, ул. „Димо Хаджидимов” № 1;
5. гр. Стара Загора, ул. „Христо Ботев” № 4;
6. гр. София, ул „Чавдар Мутафов”, № 22, бл. 3, вх. В;
7. с. Новград, ул. „Васил Априлов” № 4.
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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5.4.„ЕВРОБЕТ”ООД, гр. София /вх. № П-1714/13.07.12/,/И-1714/09.07.12г./
На 09.07.2012 г. с вх. № И-1714, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, чл. 32, чл. 38,
ал. 1 и ал. 3 от Закона за хазарта, 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 игри със залагания върху резултати от спортни състезания „СПОРТ
ШАНС”, изразяваща се в закриване на 15 /петнадесет/ броя и откриване на 2 /два/ броя
букмейкърски пункта.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Разрешение №
И-1432/03.07.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
необходимите документи за издаване на разрешения по Закона за хазарта. Внесена е
дължимата държавна такса, поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с 22,
ал. 1, т. 3, чл. 38, ал. 1 и ал. 3 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на
Държавната комисия по хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с
което:
Да даде разрешение на „ЕВРОБЕТ” ООД със седалище и адрес на управление:
гр. София, район „Слатина”, ул. „Александър Жендов” № 6, ЕИК: 121179290,
представлявано от Олга Йорданова Тодорова - управител, за вписване на промяна в
издадено разрешение на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат печалби
за игри със залагания върху резултати от спортни състезания „СПОРТ ШАНС”, както
следва:
Да прекрати дейността на „ЕВРОБЕТ” ООД в следните пунктове:
1. гр. Бургас, ул. „Българка” № 54;
2. гр. Варна, ул. „Тодор Радев Пенев” № 11;
3. гр. Варна, ул. „Нишава” № 1;
4. с. Джулюница, ул. „Александър Стамболийски” № 1;
5. с. Баните, ул. „Васил Левски” № 4;
6. гр. Костинброд, ул. „Охрид” № 9;
7. с. Мрамор, ул. „Васил Левски” № 18;
8. гр. Пловдив, ул. „Кедър” № 2 б;
9. гр. Пловдив, ул. „Порт Артур” № 10;
10. гр. Садово, ул. „Иван Вазов” № 13;
11. гр. Сандански, ул. „Младост” № 6;
12. гр. Славяново, ул. „Райко Даскалов” № 1;
13. гр. Смолян, ул. „Дичо Петров” № 10;
14. гр. София, ж.к. „Сердика”, блок 9;
15. с. Страцин, ул. „Черно море” № 50.
Да разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в следните
пунктове:
1. с. Скрът, ул. „Георги Димитров” № 16;
2. гр. София, ж.к. „Люлин 9”, бл. 958.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.

115

5.4.„ЕВРОФУТБОЛ”ООД, гр. София /вх. № П-1710/13.07.12/,/И-1710/06.07.12г./
На 06.07.2012 г. с вх. № И-1710, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, чл. 32 и чл. 38,
ал 1 и ал. 3 от Закона за хазарта, e подадено писмено искане от „ЕВРОФУТБОЛ” ООД,
гр. София, за промени в броя на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат
печалби за игрите със залагания върху резултати от спортни състезания, изразяващи се в
прекратяване дейността на 9 /девет/ броя букмейкърски пункта и откриване на 15
/петнадесет/ броя букмейкърски пункта.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Разрешение №
И-1495/03.07.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
необходимите документи за издаване на разрешения по Закона за хазарта. Внесена е
дължимата държавна такса, поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22,
ал. 1, т. 3 и чл. 38, ал 1 и ал. 3 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на
Държавната комисия по хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с
което:
Да даде разрешение на „ЕВРОФУТБОЛ” ООД, със седалище и адрес на
управление: гр. София, р-н „Красно село”, ул. „Коломан” № 1, ет. 3, ЕИК: 831036657,
представлявано от Боян Стефанов Найденов, Николаос Константинос Арсенопулос и
Екатерина Сашкова Михайлова - управители, най-малко от двама от управителите
заедно, освен в случаите, в които Дружествения договор предвижда друго, за вписване
на промяна в издадено разрешение за пунктовете, в които ще се приемат залози и
изплащат печалби за игрите със залагания върху резултати от спортни състезания, както
следва:
І. Да прекрати дейността на „ЕВРОФУТБОЛ” ООД в следнитe пунктове:
1. гр. Добрич, ул. „Митко Палаузов” № 34;
2. гр. Вълчедрум, ул. „България” № 56;
3. гр. Долна Митрополия, ул. „Св. Св. Кирил и Методий” № 48 Б;
4. гр. Пловдив, ул. „К. Иречек” № 17;
5. гр. Садово, ул. „Иван Вазов” № 13;
6. гр. София, бул. „Сливница” № 290;
7. гр. Смолян, ул. „Дичо Петров” № 10;
8. с. Крива бара, ул. „Георги Димитров” № 5;
9. гр. София, ж.к. „Христо Смирненски”, бл. 11.
ІІ. Да разреши на „ЕВРОФУТБОЛ” ООД да приема залози и изплаща печалби в
следнитe пунктове:
1. гр. Бургас, ж.к. „Изгрев”,блок 140;
2. гр. Бургас, ул. „Поп Грую” № 13;
3. гр. Варна, ул. „Солун” № 4, магазин;
4. гр. Варна, ул. „Стара Планина” № 2, вх. А;
5. гр. Варна, ул. „Тодор Радев Пенев” № 7;
6. с. Владимировци, ул. „Места” № 1 ;
7. с. Исперихово, ул. „38” № 40;
8. гр. Костандово, ул. „Георги Мамарчев” № 3;
9. гр. Кърджали, бул. „Беломорски” № 54;
10. с. Лозно, ул. „14-ти май” № 53;
11. гр. Пещера, ул. „Дойранска епопея” № 32-34;
12. с. Рогош, ул. „Васил Левски” № 66;
13. гр. Русе, кв. „Дружба 3”, търговски комплекс „Милениум”;
14. гр. София, ж.к. „Ботунец”, блок 22;
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15. гр. София, ул. „Голо бърдо” № 13.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
5.6.„ЕВРОФУТБОЛ”ООД, гр. София /вх. № П-1733/18.07.12/,/И-1733/13.07.12г./
На 13.07.2012 г. с вх. № И-1733, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, чл. 32 и чл. 38,
ал 1 и ал. 3 от Закона за хазарта, e подадено писмено искане от „ЕВРОФУТБОЛ” ООД,
гр. София, за промени в броя на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат
печалби за игрите със залагания върху резултати от спортни състезания, изразяващи се в
прекратяване дейността на 16 /шестнадесет/ броя букмейкърски пункта.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Разрешение №
И-1495/03.07.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
необходимите документи за издаване на разрешения по Закона за хазарта. Внесена е
дължимата държавна такса, поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22,
ал. 1, т. 3 и чл. 38, ал 1 и ал. 3 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на
Държавната комисия по хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с
което:
Да даде разрешение на „ЕВРОФУТБОЛ” ООД, със седалище и адрес на
управление: гр. София, р-н „Красно село”, ул. „Коломан” № 1, ет. 3, ЕИК: 831036657,
представлявано от Боян Стефанов Найденов, Николаос Константинос Арсенопулос и
Екатерина Сашкова Михайлова - управители, най-малко от двама от управителите
заедно, освен в случаите, в които Дружествения договор предвижда друго, за вписване
на промяна в издадено разрешение за пунктовете, в които ще се приемат залози и
изплащат печалби за игрите със залагания върху резултати от спортни състезания, както
следва:
І. Да прекрати дейността на „ЕВРОФУТБОЛ” ООД в следнитe пунктове:
1. гр. Славяново, ул. „Райко Даскалов” № 1;
2. гр. Варна, ул. „Тодор Радев Пенев” № 11, вх. 2;
3. с. Страцин, ул. „Черно море” № 50;
4. с. Джулюница, ул. „Александър Стамболийски” № 1;
5. гр. София, ул. „Балша”, блок 38, вх. Б;
6. с. Мрамор, ул. „Васил Левски” № 18;
7. гр. Бургас, ул. „Българка” № 54;
8. гр. Пловдив, ул. „Порт Артур” № 10;
9. гр. Хасково, ж.к. „Бадема”, кафе – аперитив към бл. 8;
10. гр. Сандански, ул. „Младост” № 6;
11. гр. София, ж.к. „Сердика” , бл. 9;
12. гр. София, ул. „Владимир Минков - Лотко” № 5;
13. гр. София, ул. „Св. Георги Победоносец” № 36;
14. гр. Костинброд, ул. „Охрид” № 9;
15. гр. Димитровград, бул. „България” № 6;
16. гр. Ново Искър, ул. „Търговска” № 20.
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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.
6. За залагания върху случайни събития:
6.1.„ЕВРОБЕТ”ООД, гр. София /вх. № П-1522/12.07.12/,/И-1522/18.06.12г./
На 18.06.2012 г. с вх. № И-1522, в съответствие с чл. 19, ал. 1 и чл. 76, ал. 1 от
Закона за хазарта /отм./, 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 играта със залагания върху случайни събития „МЕДЖИК ШАНС”,
изразяваща се в закриване на 1 /един/ брой и откриване на 3 /три/ броя букмейкърски
пункта.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Разрешение №
И-1434/03.07.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 19, ал. 2 от ЗХ /отм./ се извърши проверка
на представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните
актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ /отм./ във връзка с § 5 от ЗХ
и Наредбата за необходимите документи за издаване на разрешения по Закона за хазарта
във връзка с § 4, ал. 1 от ЗХ. Внесена е дължимата държавна такса, поради което и на
основание чл. 19, ал. 2 във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 2 и чл. 76, ал. 1 от Закона за хазарта
/отм./ и § 5 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия
по хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
Да даде разрешение на „ЕВРОБЕТ” ООД със седалище и адрес на управление:
гр. София, район „Слатина”, ул. „Александър Жендов” № 6, ЕИК: 121179290,
представлявано от Олга Йорданова Тодорова - управител, за вписване на промяна в
издадено разрешение на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат печалби
за играта със залагания върху случайни събития „МЕДЖИК ШАНС”, както следва:
Да прекрати дейността на „ЕВРОБЕТ” ООД в следният пункт:
1. гр. София, ж.к. „Света Троица” бл. 229.
Да разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в следните
пунктове:
1. гр. Бургас, ж.к. „Изгрев”, бл. 140, партер;
2. гр. Бургас, ул. „Поп Грую” № 13;
3. гр. Перущица, ул. „Александър Стамболийски” № 1А.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
6.2.„ЕВРОБЕТ”ООД, гр. София /вх. № П-1645/12.07.12/,/И-1645/26.06.12г./
На 26.06.2012 г. с вх. № И-1645, в съответствие с чл. 19, ал. 1 и чл. 76, ал. 1 от
Закона за хазарта /отм./, 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 играта със залагания върху случайни събития „МЕДЖИК ШАНС”,
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изразяваща се в закриване на 2 /два/ броя и откриване на 3 /три/ броя букмейкърски
пункта.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Разрешение №
И-1434/03.07.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 19, ал. 2 от ЗХ /отм./ се извърши проверка
на представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните
актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ /отм./ във връзка с § 5 от ЗХ
и Наредбата за необходимите документи за издаване на разрешения по Закона за хазарта
във връзка с § 4, ал. 1 от ЗХ. Внесена е дължимата държавна такса, поради което и на
основание чл. 19, ал. 2 във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 2 и чл. 76, ал. 1 от Закона за хазарта
/отм./ и § 5 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия
по хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
Да даде разрешение на „ЕВРОБЕТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр.
София, район „Слатина”, ул. „Александър Жендов” № 6, ЕИК: 121179290,
представлявано от Олга Йорданова Тодорова - управител, за вписване на промяна в
издадено разрешение на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат печалби
за играта със залагания върху случайни събития „МЕДЖИК ШАНС”, както следва:
Да прекрати дейността на „ЕВРОБЕТ” ООД в следният пункт:
1. гр. Добрич, ул. „Митко Палаузов” № 34;
2. гр. София, ул. „Каприел Каприелов”, магазин № 5.
Да разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в следните
пунктове:
1. гр. Димитровград, кв. „Черноконево”, ул. „Милеви скали” № 13А;
2. гр. Пловдив, ул. „Люлебургас” № 22;
3. гр. Кърджали, бул. „Беломорски” № 54, бл. „Младост” 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.
6.3.„ЕВРОБЕТ”ООД, гр. София /вх. № П-1697/13.07.12/,/И-1697/02.07.12г./
На 02.07.2012 г. с вх. № И-1697, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, чл. 32, чл. 38,
ал. 1 и ал. 3 от Закона за хазарта, 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 играта със залагания върху случайни събития „МЕДЖИК ШАНС”,
изразяваща се в закриване на 4 /четири/ броя и откриване на 7 /седем/ броя букмейкърски
пункта.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Разрешение №
И-1434/03.07.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
необходимите документи за издаване на разрешения по Закона за хазарта. Внесена е
дължимата държавна такса, поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с 22,
ал. 1, т. 3, чл. 38, ал. 1 и ал. 3 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на
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Държавната комисия по хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с
което:
Да даде разрешение на „ЕВРОБЕТ” ООД със седалище и адрес на управление:
гр. София, район „Слатина”, ул. „Александър Жендов” № 6, ЕИК: 121179290,
представлявано от Олга Йорданова Тодорова - управител, за вписване на промяна в
издадено разрешение на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат печалби
за играта със залагания върху случайни събития „МЕДЖИК ШАНС”, както следва:
Да прекрати дейността на „ЕВРОБЕТ” ООД в следните пунктове:
1. гр. София, бул. „Сливница” № 290;
2. гр. Долна Митрополия, ул. „Св. Св. Кирил и Методий” № 48 Б;
3. гр. Вълчедръм, ул. „България” № 56 ;
4. гр. Левски, ул. „Цар Иван Асен ІІ” № 8.
Да разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в следните
пунктове:
1. гр. Пещера, ул. „Дойранска епопея” № 34;
2. гр. Варна, ул. „Солун” № 4;
3. гр. Пловдив, бул. „Цар Борис ІІІ - Обединител” № 22;
4. гр.Сандански, ул. „Димо Хаджидимов” № 1;
5. гр. Стара Загора, ул. „Христо Ботев” № 4;
6. гр. София, ул „Чавдар Мутафов”, № 22, бл. 3, вх. В;
7. с. Новград, ул. „Васил Априлов” № 4.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
6.4.„ЕВРОБЕТ”ООД, гр. София /вх. № П-1715/13.07.12/,/И-1715/09.07.12г./
На 09.07.2012 г. с вх. № И-1715, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, чл. 32, чл. 38,
ал. 1 и ал. 3 от Закона за хазарта, 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 играта със залагания върху случайни събития „МЕДЖИК ШАНС”,
изразяваща се в закриване на 15 /петнадесет/ броя и откриване на 2 /два/ броя
букмейкърски пункта.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Разрешение №
И-1434/03.07.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
необходимите документи за издаване на разрешения по Закона за хазарта. Внесена е
дължимата държавна такса, поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с 22,
ал. 1, т. 3, чл. 38, ал. 1 и ал. 3 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на
Държавната комисия по хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с
което:
Да даде разрешение на „ЕВРОБЕТ” ООД със седалище и адрес на управление:
гр. София, район „Слатина”, ул. „Александър Жендов” № 6, ЕИК: 121179290,
представлявано от Олга Йорданова Тодорова - управител, за вписване на промяна в
издадено разрешение на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат печалби
за играта със залагания върху случайни събития „МЕДЖИК ШАНС”, както следва:

120

Да прекрати дейността на „ЕВРОБЕТ” ООД в следните пунктове:
1. гр. Бургас, ул. „Българка” № 54;
2. гр. Варна, ул. „Тодор Радев Пенев” № 11;
3. гр. Варна, ул. „Нишава” № 1;
4. с. Джулюница, ул. „Александър Стамболийски” № 1;
5. с. Баните, ул. „Васил Левски” № 4;
6. гр. Костинброд, ул. „Охрид” № 9;
7. с. Мрамор, ул. „Васил Левски” № 18;
8. гр. Пловдив, ул. „Кедър” № 2 б;
9. гр. Пловдив, ул. „Порт Артур” № 10;
10. гр. Садово, ул. „Иван Вазов” № 13;
11. гр. Сандански, ул. „Младост” № 6;
12. гр. Славяново, ул. „Райко Даскалов” № 1;
13. гр. Смолян, ул. „Дичо Петров” № 10;
14. гр. София, ж.к. „Сердика”, блок 9;
15. с. Страцин, ул. „Черно море” № 50.
Да разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в следните
пунктове:
1. с. Скрът, ул. „Георги Димитров” № 16;
2. гр. София, ж.к. „Люлин 9”, бл. 958.
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 ДЕСЕТИ РАЗДЕЛ – Разглеждане на писмени искания за утвърждаване на
задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на
хазартни игри/ утвърждаване на образци на билети:
1. За игрални казина:
1.1.„ЕНТЕРТЕЙМАНТ”АД, гр. Пловдив /вх. № П-1605/11.07.12/,/И-1605/22.06.12г./
На 22.06.2012 г. с вх. № И-1605, на основание чл. 19, ал. 1 от Закона за хазарта
/отм./, е подадено писмено искане от “ЕНТЕРТЕЙМАНТ” АД, гр. Пловдив, за
утвърждаване на промяна в Задължителни игрални условия и правила за организиране и
провеждане на хазартни игри в игрално казино с адрес: гр. Пловдив, ул. “Капитан
Райчо” № 2 /по Разрешение № И-572/30.03.2012 г./.
В изпълнение на задълженията по чл. 19, ал. 2 от ЗХ /отм./ се извърши проверка
на представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните
актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ /отм./ във връзка с § 5 от ЗХ
и Наредбата за необходимите документи за издаване на разрешения по Закона за хазарта
във връзка с § 4, ал. 1 от ЗХ. Внесени са дължимите държавни такси, поради което и на
основание чл. 19, ал. 2, във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 2 и т. 12 от Закона за хазарта и § 5 от
Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта да
разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
Да утвърди на “ЕНТЕРТЕЙМАНТ” АД, със седалище и адрес на управление:
гр. Пловдив, р-н „Централен”, ул. “Капитан Райчо” № 2, ЕИК: 121882577,
представлявано от: Ейюп Маалуф, Корай Йонашчъ, Хасан Йозгюр Фидан и Бора
Ефендиоглу - от всеки двама от общо четиримата изпълнителни директори само заедно,
представените за игрално казино с адрес: гр. Пловдив, ул. “Капитан Райчо” № 2,
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„Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри в игрално казино”, включващи следната промяна:
В чл. 17 „у”, ал. 1 се учредява специална периодична промоция „HAPPY HOUR
EXTRA BET” – право на участие в специалната промоция имат всичики клиенти на
казиното притежаващи „Slot Promotion Vaucher”, придобит по реда на ал. 5 от правилата.
Всеки клиент на игралното казино има право да получи еднократно като подарък 50 %
от стойността на ваучера от касата на казиното.
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.„ЕНТЕРТЕЙМАНТ”АД, гр. Пловдив /вх. № П-1703/16.07.12/,/И-1703/04.07.12г./
На 04.07.2012 г. с вх. № И-1703, на основание чл. 22, ал. 1, т. 11 и чл. 32, чл. 38,
ал. 2 и ал. 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от “ЕНТЕРТЕЙМАНТ” АД,
гр. Пловдив, за утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и правила за
организиране и провеждане на хазартни игри в игрално казино с адрес: гр. Пловдив,
ул. “Капитан Райчо” № 2 /по Разрешение № И-572/30.03.2012 г./.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
необходимите документи за издаване на разрешения по Закона за хазарта. Внесена е
дължимата държавна такса, поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22,
ал. 1, т. 11 и чл. 32, чл. 38, ал. 2 и ал. 3 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ
предлага на Държавната комисия по хазарта да разгледа направеното искане и да вземе
решение, с което:
Да утвърди на “ЕНТЕРТЕЙМАНТ” АД, със седалище и адрес на управление: гр.
Пловдив, р-н „Централен”, ул. “Капитан Райчо” № 2, ЕИК: 121882577, представлявано
от: Ейюп Маалуф, Корай Йонашчъ, Хасан Йозгюр Фидан и Бора Ефендиоглу - от всеки
двама от общо четиримата изпълнителни директори само заедно, представените за
игрално казино с адрес: гр. Пловдив, ул. “Капитан Райчо” № 2, „Задължителни игрални
условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри в игрално казино”,
включващи следните промени:
1. В чл. 17, ал. 1 се променят правилата за участие в специалната предметна
премия „Играй за колата” – право на талони за участие в тегленето имат клиенти на
игралното казино: при игра на игрални автомати – 1 талон за всяка натрупана точка по
реда на чл. 48а от правилата и при игра на игрални маси – 2 талона за всяка натрупана
точка по реда на чл. 16а от правилата, чрез функциониращата система „Players Tracking”.
Талоните се депозират от желаещите за участие на отредено за целта в игралното казино
място. Регламента по изтеглянето е подробно описан в чл. 17 „ж”, ал. 1 от правилата.
2. В чл. 1, ал. 1 от приложение № 1 към правилата се учредява специална
периодична промоция “SPIN TO WIN” – право на талон за участие в тегленето имат
клиенти на игралното казино: при регистрация на входа му – 1 талон за деня, при игра на
игрални автомати – 1 талон за всяка натрупана точка по реда на чл. 48а от правилата и
при игра на игрални маси – 2 талона за всяка натрупана точка по реда на чл. 16а от
правилата, чрез функциониращата система „Players Tracking”. Регламента по
изтеглянето на печаливши участници и наградите са подробно описани в чл. 5, ал. 1, ал.
2 и в чл. 7, ал. 1 от приложение № 1 към правилата.
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3. Отпада чл. 13, ал. 6 регламентиращ промоция наричана „Колелото на късмета”.
4. В чл. 13, ал. 4 се променя регламента за изплащане на печалби в брой - до 5000
лв.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.3.„АКТИВ БГ”АД, гр. София /вх. № П-1709/13.07.12/,/И-1709/06.07.12г./
На 06.07.2012 г. с вх. № И-1709, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 11, чл. 32, чл. 38,
ал.2 и ал. 3, е подадено писмено искане от “АКТИВ БГ” АД, гр. София за утвърждаване
на промени в Задължителни игрални условия и правила при организиране и провеждане
на хазартни игри в игрално казино с адрес: гр. София, бул. „Кн. Мария Луиза” № 131,
х-л “София Принцес Хотел” /по Разрешение № И-998/03.05.2012 г./.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
необходимите документи за издаване на разрешения по Закона за хазарта. Внесена е
дължимата държавна такса, поради което и на основание чл. 33, ал. 9, във връзка с
чл. 22, ал. 1, т. 11 и чл. 38, ал. 2 и 3 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага
на Държавната комисия по хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение,
с което:
Да утвърди на “АКТИВ-БГ” АД, със седалище и адрес на управление: гр. София,
район „Сердика”, бул. “Кн. Мария Луиза” № 131, ЕИК: 121634959, представлявано от
Халюк Тезлер, Зейнеп Бирбудак и Ейюп Маалуф – само двама по двама, представените
за игрално казино с адрес: гр. София, бул. „Кн. Мария Луиза” № 131, х-л “София
Принцес Хотел”, „Задължителни игрални условия и правила за организиране и
провеждане на хазартни игри в игрално казино”, включващи следните промени:
1. Допълнено е съдържанието на чл. 10, регламентиращ забраните, отнасящи се
до недопускането в казиното на определени лица.
2. Променя се текстът на чл. 13, отнасящ се до срока на изплащане на печалбите и
размера на сумите, които могат да се изплащат на каса и по банков път – до 5 000 лева
може да се изплащат в брой, а суми по-големи от 5 000 лева – по банков път.
Предоставянето на предметни и парични награди и премии се извършва в срок до пет
работни дни.
3. Цитираният досега в правилата чл. 52, ал. 2 от отменения Закон за хазарта се
актуализира с неговия еквивалент от новия закон – чл. 69, ал. 3.
4. Променени са условията на всички промоции, премии и турнири относно
сроковете, отнасящи се до изплащането на паричните и предметните награди и премии,
така че да бъдат синхронизирани с условията и сроковете в общите условия, посочени в
чл. 13.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
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1.4.„САН МАРКО ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ”ЕООД, гр. София /вх. № П1720/17.07.12/,/И-1720/10.07.12г./
На 10.07.2012 г. с вх. № И-1720, на основание чл. 22, ал. 1, т. 11 и чл. 32, чл. 38,
ал. 2 и ал. 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „САН МАРКО
ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ” ЕООД, гр. София, за утвърждаване на промени в Задължителни
игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри в игрално
казино и в Задължителни правила за организация на работата и финансовия контрол и
образци за счетоводна отчетност при организиране и провеждане на хазартни игри в
игрално казино: гр. София, ж.к „Младост-3”, бул. „Александър Малинов” № 77,
търговски център „Princess Outlet Center” /по издадено Разрешение № И-999/03.05.2012
г. на ДКХ/.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
необходимите документи за издаване на разрешения по Закона за хазарта. Внесена е
дължимата държавна такса, поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22,
ал. 1, т. 11 и чл. 32, чл. 38, ал. 2 и ал. 3 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ
предлага на Държавната комисия по хазарта да разгледа направеното искане и да вземе
решение, с което:
Да утвърди на „САН МАРКО ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ” ЕООД със седалище и адрес
на управление: гр. София, район „Сердика”, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 131,
ЕИК: 130935662, представлявано от Нури Билгеч – управител, Юксел Бирбудак управител и Росен Людмилов Солаков – управител, само двама по двама, представените
за игрално казино с адрес: гр. София, ж.к „Младост-3”, бул. „Александър Малинов”
№ 77, търговски център „Princess Outlet Center”:
1. Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на
хазартни игри в игрално казино, включващи промяна на размера на паричните средства,
които могат да се изплащат в брой - от 15 000 лева на 5 000 лева, като срокът за
изплащането им е не по-голям от 5 работни дни.
2. Задължителни правила за организация на работата и финансовия контрол и
образци за счетоводна отчетност при организиране и провеждане на хазартни игри в
игрално казино, включващи промяна на размера на паричните средства, които могат да
се изплащат в брой - от 15 000 лева на 5 000 лева, като срокът за изплащането им е не
по-голям от 5 работни дни.
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.„ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД”ЕАД, гр. Свиленград /вх. № П-1721/16.07.12/,/И1721/11.07.12г./
На 11.07.2012 г. с вх. № И-1721, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 11, чл. 32, чл. 38,
ал.2 и ал. 3, е подадено писмено искане от „ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД” ЕАД,
гр. Свиленград, за утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и правила
при организиране и провеждане на хазартни игри в игрално казино с адрес:
гр. Свиленград, ул. „Гео Милев” № 1 /по Разрешение № И-1144/31.05.2012 г./.
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В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
необходимите документи за издаване на разрешения по Закона за хазарта. Внесена е
дължимата държавна такса, поради което и на основание чл. 33, ал. 9, във връзка с
чл. 22, ал. 1, т. 11 и чл. 38, ал. 2 и 3 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага
на Държавната комисия по хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение,
с което:
Да утвърди на „ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД” ЕАД, със седалище и адрес на
управление: гр. Свиленград, ул. „Гео Милев” № 1, ЕИК: 160053297, представлявано
заедно от Гюлбин Багджъ – изпълнителен директор и Мехмет Тан – изпълнителен
директор, представените за игрално казино с адрес: гр. Свиленград, ул. „Гео Милев”
№ 1, „Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на
хазартни игри в игрално казино”, включващи следните промени:
1. Променя се текстът на чл. 13, ал. 4, отнасящ се до размера на сумите, които
могат да се изплащат на каса и по банков път – до 5 000 лева може да се изплащат в
брой, а суми по-големи от 5 000 лева – по банков път.
2. Създават се нови чл. 17 р, регламентиращ специална периодична промоция
„Super Zar” и чл. 17 с, регламентиращ специална периодична промоция „Daily Chance”;
Всички награди са за сметка на организатора.
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.„ИНТКО ИНТЕРНЕШЪНЪЛ КАЗИНО КЛУБ”ЕАД, гр. София /вх. № П1722/17.07.12/,/И-1722/11.07.12г./
На 11.07.2012 г. с вх. № И-1722, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 11, чл. 32, чл. 38,
ал.2 и ал. 3, е подадено писмено искане от “ИНТКО ИНТЕРНЕШЪНЪЛ КАЗИНО
КЛУБ” ЕАД, гр. София за утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и
правила при организиране и провеждане на хазартни игри в игрално казино с адрес:
гр. София, бул. „Тотлебен” № 8, х-л “Родина” /по Разрешение № И-343/12.03.2012 г./.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
необходимите документи за издаване на разрешения по Закона за хазарта. Внесена е
дължимата държавна такса, поради което и на основание чл. 33, ал. 9, във връзка с
чл. 22, ал. 1, т. 11 и чл. 38, ал. 2 и 3 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага
на Държавната комисия по хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение,
с което:
Да утвърди на „ИНТКО ИНТЕРНЕШЪНЪЛ КАЗИНО КЛУБ” ЕАД, със седалище
и адрес на управление: гр. София, р-н „Красно село”, бул. „Тотлебен” № 8, х-л „Родина”,
ет. 21, ЕИК: 130240874, представлявано от изпълнителните директори: Хадър Кайа,
Ихсан Ердемгил и Ерсан Догру – само двама по двама /Хадър Кайа и Ихсан Ердемгил
или Хадър Кайа и Ерсан Догру или Ихсан Ердемгил и Ерсан Догру/, представените за
игрално казино с адрес: гр. София, бул. „Тотлебен” № 8, х-л “Родина”, „Задължителни
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игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри в игрално
казино”, включващи следните промени:
1. Допълнено е съдържанието на чл. 10, регламентиращ забраните, отнасящи се
до недопускането в казиното на определени лица.
2. Променя се текстът на чл. 13, отнасящ се до срока на изплащане на печалбите и
размера на сумите, които могат да се изплащат на каса и по банков път – до 5 000 лева
може да се изплащат в брой, а суми по-големи от 5 000 лева – по банков път.
Предоставянето на предметни и парични награди и премии се извършва в срок до пет
работни дни.
3. Цитираният досега в правилата чл. 52, ал. 2 от отменения Закон за хазарта се
актуализира с неговия еквивалент от новия закон – чл. 69, ал. 3.
4. Променени са условията на всички промоции, премии и турнири относно
сроковете, отнасящи се до изплащането на паричните и предметните награди и премии,
така че да бъдат синхронизирани с условията и сроковете в общите условия, посочени в
чл. 13, и е направено допълнително прецизиране с направена препратка към общите
правила на чл. 17, ал. 4 – относно въведеното предишно изключение, отнасящо се до
личното присъствие на участниците.
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.„СТАР ПРИНЦЕС”ЕАД, гр. Свиленград /вх. № П-1731/17.07.12/,/И1731/12.07.12г./
На 12.07.2012 г. с вх. № И-1731, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 11, чл. 32, чл. 38,
ал.2 и ал. 3, е подадено писмено искане от „СТАР ПРИНЦЕС” ЕАД, гр. Свиленград, за
утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и правила и Задължителни
правила за организация на работата и финансовия контрол и образци за счетоводна
отчетност при организиране и провеждане на хазартни игри в игрално казино с адрес:
гр. Свиленград, ул. „Драган Цанков” № 4 /по Разрешение № И-344/12.03.2012 г./.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
необходимите документи за издаване на разрешения по Закона за хазарта. Внесена е
дължимата държавна такса, поради което и на основание чл. 33, ал. 9, във връзка с
чл. 22, ал. 1, т. 11 и чл. 38, ал. 2 и 3 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага
на Държавната комисия по хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение,
с което:
І. Да утвърди на „СТАР ПРИНЦЕС” ЕАД, със седалище и адрес на управление:
гр. Свиленград, ул. „Драган Цанков” № 4, ЕИК: 160103970, представлявано заедно от
Гюлбин Багджъ – изпълнителен директор и Муратхан Акташ – изпълнителен директор,
представените за игрално казино с адрес: гр. Свиленград, ул. „Драган Цанков” № 4,
„Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри в игрално казино”, включващи следните промени:
1. В чл. 6, ал. 2 е променен старият текст, цитиращ чл. 51 от отменения ЗХ, който
е заменен с чл. 42, ал. 2 от ЗХ.
2. Променя се текстът на чл. 13, ал. 3 и ал. 4, отнасящ се до срока на изплащане на
печалбите и размера на сумите, които могат да се изплащат на каса и по банков път – до

126

5 000 лева може да се изплащат в брой, а суми по-големи от 5 000 лева – по банков път.
Срокът за изплащане на печалбите се извършва в срок до пет работни дни.
3. Отменя се чл. 13, ал. 8 от досегашните правила.
4. Текстът на чл. 17 п, ал. 6, относно паричните премии, се привежда в
съответствие с чл. 13, ал. 3 и ал. 4.
5. Текстът на чл. 49, ал. 8, относно паричните награди, се привежда в
съответствие с чл. 13, ал. 3 и ал. 4
ІІ. Да утвърди на „СТАР ПРИНЦЕС” ЕАД, гр. Свиленград, Задължителни
правила за организация на работата и финансовия контрол и образци за счетоводна
отчетност при провеждане на хазартни игри в игрално казино, включващи следната
промяна:
1. В чл. 13, ал. 5 е отразен срокът на изплащане на печалбите и размерът на
сумите, които могат да се изплащат на каса и по банков път – в съответствие с чл. 13, ал.
3 и ал. 4 на „Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на
хазартни игри в игрално казино”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.8.„ЕС ВИ ЕС”АД, гр. София /вх. № П-1701/13.07.12/,/И-1701/03.07.12г./
На 03.07.2012 г. с вх. № И-1701, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 11, чл. 32, чл. 38,
ал.2 и ал. 3, е подадено писмено искане от „ЕС ВИ ЕС” АД, гр. София, за утвърждаване
на промени в Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане
на хазартни игри в игрално казино с адрес: к.к. „Слънчев бряг - изток”, УПИ VІІ, кв. 8,
„Казино Платинум” /по Разрешение № И-1401/22.06.2012 г./.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
необходимите документи за издаване на разрешения по Закона за хазарта. Внесена е
дължимата държавна такса, поради което и на основание чл. 33, ал. 9, във връзка с
чл. 22, ал. 1, т. 11 и чл. 38, ал. 2 и 3 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага
на Държавната комисия по хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение,
с което:
І. Да утвърди на „ЕС ВИ ЕС” АД, със седалище и адрес на управление: гр. София,
р-н „Младост”, бул. „Цариградско шосе”, 7-ми километър, корпус 2, ЕИК: 121109937,
представлявано от Сава Стоянов Чоролеев – изпълнителен директор и Красимир
Веселинов Токушев - прокурист, представените за игрално казино с адрес: к.к. „Слънчев
бряг - изток”, УПИ VІІ, кв. 8, „Казино Платинум”, „Задължителни игрални условия и
правила за организиране и провеждане на хазартни игри в игрално казино”, включващи
следната промяна:
1. Въвежда се нов чл. 32, който регламентира провеждането на няколко
промоционални игри – „Бед Бийт Джакпот”, „Нътс он дъ флоп”, „Покет Асаци” и „Бонус
Чек”.
Всички награди са за сметка на организатора.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
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Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.9.„ХОТЕЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛ”АД, гр. София /вх. № П-1716/16.07.12/,/И1716/10.07.12г./
На 10.07.2012 г. с вх. № И-1716, на основание чл. 22, ал. 1, т. 11 и чл. 32, чл. 38,
ал. 2 и ал. 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ХОТЕЛ
ИНТЕРНАЦИОНАЛ” АД, гр. София, за утвърждаване на промени в Задължителни
игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри в игрално
казино и в Задължителни правила за организация на работата и финансовия контрол и
образци за счетоводна отчетност при организиране и провеждане на хазартни игри в
игрално казино: гр. Варна, к.к. „Златни пясъци”, х-л „Интернационал” /по Разрешение №
И-1485/03.07.2012 г./.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
необходимите документи за издаване на разрешения по Закона за хазарта. Внесена е
дължимата държавна такса, поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22,
ал. 1, т. 11 и чл. 32, чл. 38, ал. 2 и ал. 3 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ
предлага на Държавната комисия по хазарта да разгледа направеното искане и да вземе
решение, с което:
Да утвърди на „ХОТЕЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛ” АД със седалище и адрес на
управление: гр. София, р-н „Триадица”, ул. „Енос” № 2, ЕИК: 175072185,
представлявано от Владимир Господинов Филипов, представените за игрално казино с
адрес: гр. Варна, к.к. „Златни пясъци”, х-л „Интернационал”:
1. Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на
хазартни игри в игрално казино, включващи следните промени:
- в чл. 32 са добавени и подробно описани следните промоции за „Тексас холд’ем
покер”: „Bed Beat Jackpot”, „Nuts On The Flop”, „Pocket Aces” и „Bonus Check”.
- в глава четвърта чл. 55 – чл. 63 се учредява нова специална бонус игра с награди
– „Money Storm”.
2. Задължителни правила за организация на работата и финансовия контрол и
образци за счетоводна отчетност при организиране и провеждане на хазартни игри в
игрално казино, включващи промяна в дневен протокол за приключване на игрално
казино.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2. За игрални зали:
2.1.„БРАТЯ МАТЕВИ”ЕООД, гр. София /вх. № П-1538/13.07.12/,/И-1538/19.06.12г./
На 19.06.2012 г. с вх. № И-1538, в съответствие с чл. 19, ал. 1 и чл. 76, ал. 1 от
Закона за хазарта /отм./, е подадено писмено искане от „БРАТЯ МАТЕВИ” ЕООД,
гр. София, за утвърждаване на промени в Задължителните игрални условия и правила за
организиране и провеждане на хазартни игри с игрални автомати, за игрална зала с
адрес: гр. София, ж.к. „Младост 1А”, бл. 502 до вх. В.
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Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Разрешение №
И-1391/22.06.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 19, ал. 2 от ЗХ /отм./ се извърши проверка
на представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните
актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ /отм./ във връзка с § 5 от ЗХ
и Наредбата за необходимите документи за издаване на разрешения по Закона за хазарта
във връзка с § 4, ал. 1 от ЗХ. Внесена е дължимата държавна такса, поради което и на
основание чл. 19, ал. 2 във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 12 и чл. 76, ал. 1 от Закона за хазарта
/отм./ и § 5 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия
по хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
Да даде разрешение на „БРАТЯ МАТЕВИ” ЕООД със седалище и адрес на
управление: гр. София, район „Средец”, ж.к. „Яворов”, бл. 24, вх. Б, ет. 3, ап. 16,
ЕИК: 130369794, представлявано от Дамян Матеев Матев – управител, за промени в
Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, ж.к. „Младост 1А”, бл. 502 до
вх. В, включващи следните промени:
1. Промяна на процента на отчисление на игралните автомати, свързани към
системи за формиране на премия „Джакпот”:
- тип Classic Blend Jackpot System (CBJS), идентификационен номер CBJS 05425;
- тип Advansys Progressive Jackpot System – Local Controller, идентификационен
номер 574951005.
2. Промени в седмична бонус игра.
3. Преустановява се провеждането на Седмична бонус игра 2.
4. След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия „Джакпот”:
Удостоверение
за одобрен тип
ДП
003
055

№

Тип, версия

Производител

Идентификационен
номер

1.
2.

BGJP 20.11, 1.01
Advansys Progressive Jackpot System
– Local Controller
Classic Blend Jackpot System (CBJS)
EGT Progressive Jackpot тип VGJP1
Atronic Progressive Link
тип King Kong Cash

“Казино технологии” АД

JP 080326-104

Advansys d.o.o.

574951005

“Евро Геймс Технолоджи” ООД
“Евро Геймс Технолоджи” ООД

CBJS 05425
05430

022
011

0.5
1.5

Atronic International GmbH

1232401002

054

1.5

3.
4.
5.

Процент на
отчисления
1.0
0.5

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.2.ЕТ„ДИК-ДИМИТЪР МИХАЙЛОВ”, гр. Габрово /вх. № П-1702/16.07.12/,/И1702/04.07.12г./
На 04.07.2012 г. с вх. № И-1702, на основание чл. 22, ал. 1, т. 11 и чл. 32, чл. 38,
ал. 2 и ал. 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от ЕТ “ДИК – ДИМИТЪР
МИХАЙЛОВ”, гр. Габрово, за утвърждаване на промяна в Задължителни игрални
условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални автомати и
в Задължителни правила за организация на работата и финансовия контрол при
провеждане на хазартни игри с игрални автомати и образци (документи) за счетоводна
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отчетност в игрална зала с адрес: гр. Габрово, ул. „Емануил Манолов” № 14 /по
Разрешение № И-2456/25.01.2011 г./.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
необходимите документи за издаване на разрешения по Закона за хазарта. Внесена е
дължимата държавна такса, поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22,
ал. 1, т. 11 и чл. 32, чл. 38, ал. 2 и ал. 3 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ
предлага на Държавната комисия по хазарта да разгледа направеното искане и да вземе
решение, с което:
Да утвърди на ЕТ “ДИК – ДИМИТЪР МИХАЙЛОВ”, със седалище и адрес на
управление гр. Габрово, ул. “Омуртаг” № 3, ЕИК 107043336, представляван от Димитър
Василев Михайлов /физическо лице – търговец/, представените за игрална зала с адрес:
гр. Габрово, ул. “Емануил Манолов” № 14:
1. „Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на
хазартни игри в игрално казино”, включващи следните промени:
- в чл. 14, ал. 1 се променя условието за изплащане на паричните печалби;
- в чл. 18 се променя условието за изплащане на премии „Джакпот”;
- промени в бонус игра.
2. Задължителни правила за организация на работата и финансовия контрол при
провеждане на хазартни игри с игрални автомати и образци (документи) за счетоводна
отчетност включващи промяна в условието за изплащане на паричните печалби.
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 лото игри - утвърждаване на образци на билети:
3.1.„ЕВРОБЕТ”ООД, гр. София /вх. № П-1694/13.07.12/,/И-1694/02.07.12г./
На 02.07.2012 г. с вх. № И-1694, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 9 и чл. 32 от
Закона за хазарта, e подадено писмено искане от „ЕВРОБЕТ” ООД, гр. София за
утвърждаване на 2 /два/ броя образци на талони за участие в лото играта „ЛОТО
ШАНС”/по Разрешение № И-1431/22.06.2012 г./.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
необходимите документи за издаване на разрешения по Закона за хазарта. Внесена е
дължимата държавна такса, поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22,
ал. 1, т. 9 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия
по хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
Да утвърди 2 /два/ броя образци на талони за участие в лото играта „ЛОТО
ШАНС”, организирани от „ЕВРОБЕТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр.
София, район „Слатина”, ул. „Александър Жендов” № 6, ЕИК: 121179290,
представлявано от Олга Йорданова Тодорова – управител.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
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изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
ПО ЕДИНАДЕСЕТИ РАЗДЕЛ – Поправки на очевидни фактически грешки:
1. За игрални зали:
1.1.„НУШИ 67”ЕООД, гр. Ботевград /вх. № П-632-1/13.07.12/,/И-632-1/05.07.12г./
На 05.07.2012 г. с вх. № И-632-1, в съответствие с чл. 27, ал. 3 от Закона за
хазарта, е постъпила молба от „НУШИ 67” ЕООД, гр. Ботевград, до Държавната
комисия по хазарта за поправка на очевидна фактическа грешка в Разрешение №
И-632/06.06.2012 г. на ДКХ за организиране на хазартни игри в игрална зала с адрес:
гр. Луковит, ул. „Никола Йонков Вапцаров” № 4.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на Закона за хазарта и Наредбата
за необходимите документи за издаване на разрешения по Закона за хазарта, поради
което и на основание чл. 27, ал. 3 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага
на Държавната комисия по хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение,
с което:
Да поправи очeвидна фактическа грешка, допусната в Разрешение №
И-632/06.06.2012 г., за организиране на хазартни игри в игрална зала с адрес: гр.
Луковит, ул. „Никола Йонков Вапцаров” № 4 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 Петрова Микова – управител.
Погрешно изписаните идентификационни номера да се поправят както следва:
- позиция № 3 - 09117-116 да се поправи, като вярното изписване е 091117-116.
- позиция № 8 - 00JM3329 да се поправи, като вярното изписване е 00JM3319.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата са изяснени и
ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.2.„БУЛ-ТОП”ООД, гр. Несебър /вх. № П-1313-1/12.07.12/,/И-1313-1/03.07.12г./
На 03.07.2012 г. с вх. № И-1313-1, в съответствие с чл. 27, ал. 3 от Закона за
хазарта, е постъпила молба от „БУЛ - ТОП” ООД, гр. Несебър, до Държавната комисия
по хазарта за поправка на очевидна фактическа грешка в Разрешение №
И-1313/22.06.2012 г. на ДКХ за организиране на хазартни игри в игрална зала с адрес:
гр. Несебър, ул. “Хан Крум” № 11.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на Закона за хазарта и Наредбата
за необходимите документи за издаване на разрешения по Закона за хазарта, поради
което и на основание чл. 27, ал. 3 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага
на Държавната комисия по хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение,
с което:
Да поправи очeвидна фактическа грешка, допусната в Разрешение №
И-1313/22.06.2012 г., за организиране на хазартни игри в игрална зала с адрес: гр.
Несебър, ул. “Хан Крум” № 11 на „БУЛ - ТОП” ООД със седалище и адрес на
управление: гр. Несебър, област Бургас, ул. “Хан Крум” № 11, ЕИК: 102669044,
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представлявано от Пейко Димитров Янков – управител и Георги Йорданов Йорданов –
управител, заедно и поотделно.
Погрешно изписаният идентификационния номер позиция № 11 - 061220-018 да
се поправи, като вярното изписване е 061220-025.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата са изяснени и
ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.3.„ТОРЪС”ООД, гр. Варна /вх. № П-1316-1/12.07.12/,/И-1316-1/20.06.12г./
На 20.06.2012 г. с вх. № И-1316-1, в съответствие с чл. 21, ал. 10 от Закона за
хазарта /отм./, е постъпила молба от „ТОРЪС” ООД, гр. Варна, до Държавната комисия
по хазарта за поправка на очевидна фактическа грешка в Разрешение №
И-1316/06.06.2012 г. на ДКХ за организиране на хазартни игри в игрална зала с адрес:
гр. Силистра, ул. „Симеон Велики” № 1, вход А.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на Закона за хазарта и Наредбата
за необходимите документи за издаване на разрешения по Закона за хазарта, поради
което и на основание чл. 21, ал. 10 от Закона за хазарта /отм./ и § 5 от Закона за хазарта,
председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта да разгледа
направеното искане и да вземе решение, с което:
Да поправи допуснатата очeвидна фактическа грешка в Разрешение №
И-1316/06.06.2012 г., за организиране на хазартни игри в игрална зала с адрес:
гр. Силистра, ул. „Симеон Велики” № 1, вход А на „ТОРЪС” ООД със седалище и адрес
на управление: гр. Варна, ул. „Белински” № 21 ЕИК: 103203081, представлявано от
Димитър Тодоров Димитров - управител и Димо Матев Димов – управител, заедно.
Погрешно изписаният идентификационния номер позиция № 3 - 080608-103 да се
поправи като вярното изписване е 080618-103.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата са изяснени и
ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.4.„КАЛИМАН”ЕООД, гр. София /вх. № П-1323-1/12.07.12/,/И-1323-1/04.07.12г./
На 04.07.2012 г. с вх. № И-1323-1, в съответствие с чл. 27, ал. 3 от Закона за
хазарта, е постъпила молба от „КАЛИМАН” ЕООД, гр. София, до Държавната комисия
по хазарта за поправка на очевидна фактическа грешка в Разрешение №
И-1323/22.06.2012 г. на ДКХ за организиране и провеждане на хазартни игри в игрална
зала с адрес: гр. Разград, ул. “Марица” № 15.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на Закона за хазарта и Наредбата
за необходимите документи за издаване на разрешения по Закона за хазарта, поради
което и на основание чл. 27, ал. 3 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага
на Държавната комисия по хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение,
с което:
Да поправи очeвидна фактическа грешка, допусната в Разрешение №
И-715/18.04.2012 г. на ДКХ, в списъка с игрални автомати в Разрешение №
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И-1323/22.06.2012 г. за организиране и провеждане на хазартна игри в игрална зала с
адрес: гр. Разград, ул. “Марица” № 15 на „КАЛИМАН” ЕООД със седалище и адрес на
управление гр. София, бул. ”Цариградско шосе”, 7-ми километър, сградата на ЗИТ,
корпус ІІ, ет. 3, ЕИК: 040787168, представлявано от Румен Манолов Данаилов–
управител и Христо Петров Христов– управител, поотделно.
Погрешно изписания на позиция № 21 в таблицата с игралните автомати VEGA
VISION+ MULTI-4, тип EGT-VS 5, номер на Удостоверение за одобрен тип ИА 2065 да
се поправи като вярното изписване е ИА 2003.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата са изяснени и
ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.5.„РАДКА МОСКОВА”ООД, гр. Самоков /вх. № П-1510-1/17.07.12/,/И-15101/17.07.12г./
На 17.07.2012 г. с вх. № И-1510-1, в съответствие с чл. 27, ал. 3 от Закона за
хазарта, е постъпила молба от „РАДКА МОСКОВА” ООД, гр. Самоков до Държавната
комисия по хазарта (ДКХ) за поправка на очевидна фактическа грешка в Разрешение
№ И-1510/03.07.2012 г. на ДКХ за организиране на хазартни игри в игрална зала с адрес:
гр. Каблешково, област Бургас, ул. „Иван Вазов” № 26.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на Закона за хазарта и Наредбата
за необходимите документи за издаване на разрешения по Закона за хазарта, поради
което и на основание чл. 27, ал. 3 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага
на Държавната комисия по хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение,
с което:
Да поправи очeвидна фактическа грешка, допусната в Разрешение №
И-1510/03.07.2012 г., за организиране на хазартни игри в игрална зала с адрес: гр.
Каблешково, област Бургас, ул. „Иван Вазов” № 26 на „РАДКА МОСКОВА” ООД със
седалище и адрес на управление: гр. Самоков, ул. „Професор Васил Захариев” № 1,
ЕИК: 832080578, представлявано от Любомир Петров Петков – управител и Радка
Данаилова Москова – управител, заедно и поотделно, като погрешно изписания срок на
действие на разрешение № И-1510/03.07.2012 г. от 5 /пет/ години се поправи на 10
/десет/ години.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата са изяснени и
ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
ПО ДВАНАДЕСЕТИ РАЗДЕЛ – Разни.
1.1. Докладна записка изх. № И-1581/11.07.2012 г. във връзка с искане от „КАЗИНО
БУДА” ЕООД, гр. София с вх. № И-1581/21.06.2012 г. на ДКХ.
Постъпило е писмено искане с вх. № И-1581/21.06.2012 г. от „КАЗИНО
БУДА” ЕООД, гр. София до ДКХ за намаляване на 1 /един/ брой игрален автомат с 6
/шест/ броя игрални места за игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ул. „Златю Бояджиев” №
1. Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Разрешение №
И-1306/19.06.2012 г. на ДКХ. Внесени са дължимите държавни такси.
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В законоустановения срок е извършена проверка и проучване на подадените
документи с искане вх. № И-1581/21.06.2012 г. на ДКХ.
На 29.06.2012 г. с вх. № И-1581 е подадена молба от Малина Иванова Славчева –
управител на „КАЗИНО БУДА” ЕООД за прекратяване разглеждането на искане вх. №
И-1581/21.06.2012 г.
ДКХ след като обсъди постъпилата молба и прецени, че в конкретния случай са
налице предпоставките на чл. 56, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ искане от управителя на „КАЗИНО БУДА” ЕООД, за прекратяване на производството,
започнало по инициатива на „КАЗИНО БУДА” ЕООД, взе решение да уважи молбата.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1 от Закона за хазарта /ЗХ/
във връзка с чл. 56, ал. 1 от АПК и чл. 27, ал. 1 и 2 от ЗХ /отм./ във връзка с § 5 от ЗХ,
Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Прекратява образуваното производство по искане с вх. № И-1581/21.06.2012 г. от
„КАЗИНО БУДА” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н
„Младост”, ул. „Михаил Тенев” № 6, ет. 2, ЕИК: 175086943, представлявано от
управителя Малина Иванова Славчева, за намаляване на 1 /един/ брой игрален автомат с
6 /шест/ броя игрални места за игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ул. „Златю Бояджиев”
№ 1.
За разглеждане на искане с вх. № И-1581/21.06.2012 г., на основание Тарифата за
таксите, които се събират по Закона за хазарта, искателят е внесъл държавни такси. На
основание чл. 27, ал. 1 и 2 от Закона за хазарта /отм./ във връзка с § 5 от ЗХ заплатените
държавни такси не подлежат на възстановяване, тъй като по подаденото искане са
извършени действия.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.2. Докладна записка изх. № И-1582/11.07.2012 г. във връзка с искане от „УИН
БЕТ - 2” ООД, гр. София с вх. № И-1582/21.06.2012 г. на ДКХ.
Постъпило е писмено искане с вх. № И-1582/21.06.2012 г. от „УИН БЕТ-2” ООД,
гр. София до ДКХ за намаляване на 1 /един/ брой игрален автомат с 6 /шест/ броя
игрални места за игрална зала с адрес: гр. София, район „Възраждане”, бул. „Княгиня
Мария Луиза” № 35. Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора
Разрешение № И-1136/06.06.2012 г. на ДКХ. Внесени са дължимите държавни такси.
В законоустановения срок е извършена проверка и проучване на подадените
документи с искане вх. № И-1582/21.06.2012 г. на ДКХ.
На 29.06.2012 г. с вх. № И-1582 е подадена молба от Данаил Христов Илиев –
управител на „УИН БЕТ-2” ООД за прекратяване разглеждането на искане с вх. №
И-1582/21.06.2012 г.
ДКХ след като обсъди постъпилата молба и прецени, че в конкретния случай са
налице предпоставките на чл. 56, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ искане от управителя на „УИН БЕТ-2” ООД, за прекратяване на производството,
започнало по инициатива на „УИН БЕТ-2” ООД, взе решение да уважи молбата.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1 от Закона за хазарта /ЗХ/
във връзка с чл. 56, ал. 1 от АПК и чл. 27, ал. 1 и 2 от ЗХ /отм./ във връзка с § 5 от ЗХ,
Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Прекратява образуваното производство по искане с вх. № И-1582/21.06.2012 г. от
„УИН БЕТ-2” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”, ул.
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„Михаил Тенев”, Бизнес-център „Евротур” № 12, ет. 4, ап. 14, ЕИК: 201547309,
представлявано от управителя Данаил Христов Илиев, за намаляване на 1 /един/ брой
игрален автомат с 6 /шест/ броя игрални места за игрална зала с адрес: гр. София, район
„Възраждане”, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 35.
За разглеждане на искане с вх. № И-1582/21.06.2012 г., на основание Тарифата за
таксите, които се събират по Закона за хазарта, искателят е внесъл държавни такси. На
основание чл. 27, ал. 1 и 2 от Закона за хазарта /отм./ във връзка с § 5 от ЗХ заплатените
държавни такси не подлежат на възстановяване, тъй като по подаденото искане са
извършени действия.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.3. Докладна записка изх. № И-1583/11.07.2012 г. във връзка с искане от
„НАЦИОНАЛ ГРУП” ООД, гр. София с вх. № И-1583/21.06.2012 г. на ДКХ.
Постъпило е писмено искане с вх. № И-1583/21.06.2012 г. от „НАЦИОНАЛ
ГРУП” ООД, гр. София до ДКХ за намаляване с 4 /четири/ броя игрални автомати и
утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и правила за организиране и
провеждане на хазартни игри с игрални автомати, за игрална зала с адрес: гр. Пловдив,
ул. „Иван Вазов” № 98. Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора
Разрешение № И-1137/06.06.2012 г. на ДКХ. Внесени са дължимите държавни такси.
В законоустановения срок е извършена проверка и проучване на подадените
документи с искане вх. № И-1583/21.06.2012 г. на ДКХ.
На 29.06.2012 г. с вх. № И-1583 е подадена молба от Данаил Христов Илиев – управител
на „НАЦИОНАЛ ГРУП” ООД за прекратяване разглеждането на искане с вх. № И1583/21.06.2012 г.
ДКХ след като обсъди постъпилата молба и прецени, че в конкретния случай са
налице предпоставките на чл. 56, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ искане от управителя на „НАЦИОНАЛ ГРУП” ООД, за прекратяване на производството,
започнало по инициатива на „НАЦИОНАЛ ГРУП” ООД, взе решение да уважи молбата.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1 от Закона за хазарта /ЗХ/ във
връзка с чл. 56, ал. 1 от АПК и чл. 27, ал. 1 и 2 от ЗХ /отм./ във връзка с § 5 от ЗХ,
Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Прекратява образуваното производство по искане с вх. № И-1583/21.06.2012 г. от
„НАЦИОНАЛ ГРУП” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н
„Младост”, ул. „Михаил Тенев” № 6, ет. 2, ЕИК: 816114846, представлявано от
управителя Данаил Христов Илиев, за намаляване с 4 /четири/ броя игрални автомати и
утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и правила за организиране и
провеждане на хазартни игри с игрални автомати, за игрална зала с адрес: гр. Пловдив,
ул. „Иван Вазов” № 98.
За разглеждане на искане с вх. № И-1583/21.06.2012 г., на основание Тарифата за
таксите, които се събират по Закона за хазарта, искателят е внесъл държавни такси. На
основание чл. 27, ал. 1 и 2 от Закона за хазарта /отм./ във връзка с § 5 от ЗХ заплатените
държавни такси не подлежат на възстановяване, тъй като по подаденото искане са
извършени действия.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.

135

1.4. Докладна записка изх. № И-1584/11.07.2012 г. във връзка с искане от „КАЗИНО
МИРАЖ” ООД, гр. София с вх. № И-1584/21.06.2012 г. на ДКХ.
Постъпило е писмено искане с вх. № И-1584/21.06.2012 г. от „КАЗИНО
МИРАЖ” ООД, гр. София до ДКХ за намаляване с 5 /пет/ броя игрални автомати и
утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и правила за организиране и
провеждане на хазартни игри с игрални автомати, за игрална зала с адрес: гр. София,
бул. „Македония” № 2-4. Искането е за вписване на промени в издаденото на
организатора Разрешение № И-1138/06.06.2012 г. на ДКХ. Внесени са дължимите
държавни такси.
В законоустановения срок е извършена проверка и проучване на подадените
документи с искане вх. № И-1584/21.06.2012 г. на ДКХ.
На 29.06.2012 г. с вх. № И-1584 е подадена молба от Малина Иванова Гечкова –
управител на „КАЗИНО МИРАЖ” ООД за прекратяване разглеждането на искане вх. №
И-1584/21.06.2012 г.
ДКХ след като обсъди постъпилата молба и прецени, че в конкретния случай са
налице предпоставките на чл. 56, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ искане от управителя на „КАЗИНО МИРАЖ” ООД, за прекратяване на производството,
започнало по инициатива на „КАЗИНО МИРАЖ” ООД, взе решение да уважи молбата.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1 от Закона за хазарта /ЗХ/
във връзка с чл. 56, ал. 1 от АПК и чл. 27, ал. 1 и 2 от ЗХ /отм./ във връзка с § 5 от ЗХ,
Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Прекратява образуваното производство по искане с вх. № И-1584/21.06.2012 г. от
„КАЗИНО МИРАЖ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Красно
село”, бул. „Македония” № 2-4, ЕИК: 131553135, представлявано от управителя Малина
Иванова Гечкова, за намаляване с 5 /пет/ броя игрални автомати и утвърждаване на
промени в Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на
хазартни игри с игрални автомати, за игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Македония”
№ 2-4.
За разглеждане на искане с вх. № И-1584/21.06.2012 г., на основание Тарифата за
таксите, които се събират по Закона за хазарта, искателят е внесъл държавни такси. На
основание чл. 27, ал. 1 и 2 от Закона за хазарта /отм./ във връзка с § 5 от ЗХ заплатените
държавни такси не подлежат на възстановяване, тъй като по подаденото искане са
извършени действия.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.5. Докладна записка изх. № И-1613/11.07.2012 г. във връзка с искане от „АЙ ДЖИ
ЕМ” АД, гр. София с вх. № И-1613/22.06.2012 г. на ДКХ.
Постъпило е писмено искане с вх. № И-1613/22.06.2012 г. от „АЙ ДЖИ ЕМ” АД,
гр. София до ДКХ за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати и утвърждаване на
промени в Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на
хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. Плевен, ул. „Васил
Левски” № 192. Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора
Разрешение № И-504/02.04.2012 г. на ДКХ. Внесени са дължимите държавни такси.
В законоустановения срок е извършена проверка и проучване на подадените
документи с искане вх. № И-1613/22.06.2012 г. на ДКХ.
На 05.07.2012 г. с вх. № И-1613 е подадена молба от Румен Петков Йорданов –
изпълнителен директор на „АЙ ДЖИ ЕМ” АД за прекратяване разглеждането на искане
с вх. № И-1613/22.06.2012 г.
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ДКХ след като обсъди постъпилата молба и прецени, че в конкретния случай са
налице предпоставките на чл. 56, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ искане от изпълнителния директор на „АЙ ДЖИ ЕМ” АД, за прекратяване на
производството, започнало по инициатива на „АЙ ДЖИ ЕМ” АД, взе решение да уважи
молбата.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1 от Закона за хазарта /ЗХ/
във връзка с чл. 56, ал. 1 от АПК и чл. 27, ал. 1 и 2 от ЗХ /отм./ във връзка с § 5 от ЗХ,
Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Прекратява образуваното производство по искане с вх. № И-1613/22.06.2012 г. от
„АЙ ДЖИ ЕМ” АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Средец”, ул.
„Денкоглу” № 38, ЕИК: 831613030, представлявано заедно и поотделно от
изпълнителните директори - Румен Петков Йорданов и Жанина Костадинова Паунова, за
подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати и утвърждаване на промени в Задължителни
игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални
автомати за игрална зала с адрес: гр. Плевен, ул. „Васил Левски” № 192.
За разглеждане на искане с вх. № И-1613/22.06.2012 г., на основание Тарифата за
таксите, които се събират по Закона за хазарта, искателят е внесъл държавни такси. На
основание чл. 27, ал. 1 и 2 от Закона за хазарта /отм./ във връзка с § 5 от ЗХ заплатените
държавни такси не подлежат на възстановяване, тъй като по подаденото искане са
извършени действия.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.6. Докладна записка изх. № И-1659/18.07.2012 г. във връзка с искане от „ТРАКИЯ
- 10” ЕООД, гр. Търговище с вх. № И-1659/28.06.2012 г. на ДКХ /раздел V - т. 2.1 от
дневния ред/
По искане с вх. № И-1659/28.06.2012 г. от „ТРАКИЯ - 10” ЕООД, гр. Търговище,
ДКХ се е произнесла с Решение № И-1659/19.07.2012 г.
На основание чл. 31, ал. 1, т. 2 от ЗХ, председателят на ДКХ докладва на
членовете на комисията постъпила молба с вх. № И-1363/19.07.2012 г. от Йордан
Аврамов - управител на СД „ПАНО И САНИ – АВРАМОВИ И СИЕ”, гр. Горна
Оряховица. С молбата е поискано, като точка в дневния ред на заседанието на ДКХ на
19.07.2012 г. да бъде включено искане вх. № И-1363/31.05.2012 г.
Държавната комисия по хазарта, като взе предвид депозираната молба
РЕШИ:
Включва искане вх. № И-1363/31.05.2012 г. от СД „ПАНО И САНИ –
АВРАМОВИ И СИЕ” в дневния ред на днешното заседание в Раздел ХІІ – Разни.
Гласували – 5
За – 5
Против – няма.
1.7.СД„ПАНО И САНИ – АВРАМОВИ И СИЕ”, гр. Горна Оряховица /вх. № П1363/25.06.12/,/И-1363/31.05.12г./
Постъпило е писмено искане с вх. № И-1363/31.05.2012 г. от СД „ПАНО И САНИ
– АВРАМОВИ И СИЕ”, гр. Горна Оряховица до ДКХ за даване на разрешение за
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организиране на хазартни игри с игрални автомати, за срок от 5 /пет/ години в игрална
зала с адрес: гр. Ямбол, ул. „Иван Вазов” № 10.
По подадените документи е извършена проверка и проучване в
законоустановения срок относно спазването на изискванията на Закона за хазарта /ЗХ/
/отм./ във връзка с § 5 от ЗХ и Наредбата за необходимите документи за издаване на
разрешения по Закона за хазарта във връзка с § 4, ал. 1 от ЗХ. Внесена е дължимата
държавната такса.
На проведено заседание на 28.06.2012 г., ДКХ след като е обсъдила
представените от искателя документи е установила, че обстоятелствата по искане с вх.
№ И-1363/31.05.2012 г. не са изяснени и на основание чл. 20, ал. 2 и 3 от ЗХ /отм./, на
проведеното заседание е взела следното решение:
1. Приема, че обстоятелствата по писменото искане не са изяснени и отлага
разглеждане на искане с вх. № И-1363/31.05.2012 г.
2. Задължава управителите на СД „ПАНО И САНИ – АВРАМОВИ И СИЕ” с
ЕИК: 040238059 или техни упълномощени представители да се явят лично на
заседание на ДКХ и да представят:
- скица – извадка от одобрена кадастрална карта за територията, на която се
намира обектът, за който се иска разрешение, изготвена съгласно изискванията на
чл. 2, 3 и 4 от Наредбата за правилата, начините, техническите способи и
изискванията за измерване на отстоянието на игрална зала и казино от основно
или средно училище или казарма по Закона за хазарта, в мащаб 1:500 или 1:1000,
обхващаща радиус, не по-малък от 300 метра от главния вход на обекта, в който ще
се организират и провеждат хазартни игри;
- удостоверение, издадено от СГКК – гр. Ямбол или от лице, вписано в
регистъра на правоспособните лица по кадастър към Агенцията по геодезия,
картография и кадастър и притежаващо свидетелство за правоспособност за
извършване на дейности по кадастъра, с което да се удостовери, че игрална зала с
адрес: гр. Ямбол, ул. „Иван Вазов” № 10, отговаря на изискванията на чл. 51, ал. 3
от ЗХ.
ДКХ пристъпи към разглеждане и обсъждане на горепосоченото искане, като на
заседанието на Комисията на 19.07.2012 г. на основание чл. 23, ал. 3 от ЗХ бе поканен и
присъства г-н Йордан Филипов Аврамов, в качеството му на управител на СД „ПАНО И
САНИ – АВРАМОВИ И СИЕ”. Г-н Аврамов представи на ДКХ следните документи:
- скица-извадка от кадастралната карта /КК/ на гр. Ямбол, в мащаб 1:1000, с
начертани маршрути по най-преките пешеходни пътища от главния вход на игралната
зала до най-близките входове на сградите и оградите на най – близките училища ОУ
„Димчо Дебелянов”, ПГ „Васил Левски” и МГ „Атанас Радев”. На скицата-извадка от
КК е изчертана окръжност с радиус от 300 м. от главния вход на обекта, в който ще се
организират и провеждат хазартни игри – оригинал;
- Удостоверение изх. № 94-3739-28-10-2564/16.07.2012 г. от Агенцията по
геодезия, картография и кадастър във връзка с извършеното замерване на отстоянието от
главния вход на игралната зала до най-близките входове на сградите и оградите на най –
близките училища ОУ „Димчо Дебелянов” – 371 м. и 338 м., ПГ „Васил Левски” – 375 м.
и 305 м., и МГ „Атанас Радев” – 375 м. и 305 м.
Представените документи бяха прегледани и приети от членовете на ДКХ които
приеха, че обстоятелствата по искане с вх. № И-1363/31.05.2012 г., във връзка с
доказване на обстоятелствата по чл. 51, ал. 3 от ЗХ /отм./ са изяснени.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1 от Закона за хазарта във
връзка с чл. 18, ал. 1, т. 2, т. 9, т. 12 и чл. 52 от ЗХ /отм./ и § 5 от ЗХ, Държавната
комисия по хазарта
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РЕШИ:
І. Дава разрешение на СД „ПАНО И САНИ – АВРАМОВИ И СИЕ” със седалище
и адрес на управление: гр. Горна Оряховица, ул. „Иван Вазов” № 3, ЕИК: 040238059,
представлявано от Йордан Филипов Аврамов– управител и Димитър Савов Димитров –
управител, заедно и поотделно, за организиране на хазартни игри с игрални автомати, за
срок от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес: гр. Ямбол, ул. „Иван Вазов” № 10.
В игралната зала ще бъдат монтирани и експлоатирани 35 /тридесет и пет/ броя
игрални автомати с 35 /тридесет и пет/ броя игрални места.
II. Утвърждава на СД „ПАНО И САНИ – АВРАМОВИ И СИЕ”, гр. Горна
Оряховица, за игралната зала по т. І:
1. Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на
хазартни игри с игрални автомати в игрална зала.
2. Задължителни правила за организация на работата и финансов контрол при
провеждане на хазартни игри с игрални автомати и образци за счетоводна отчетност в
игрална зала.
3. Задължителни изисквания към игрална зала с игрални автомати по отношение
вида на помещенията, минималната площ и разпределението на помещенията в игрална
зала.
III. В игралната зала ще бъдат инсталирани 4 броя системи за формиране на
премия „Джакпот”:
- тип BGJP 60-04, версия Fusion, идентификационен № JP120511-007, която ще
отчислява 2 % от залозите, направени чрез свързаните в системата 2 броя игрални
автомати;
- тип BGJP 20.11, версия 1.01, идентификационен № JP120511-006, която ще
отчислява 1 % от залозите, направени чрез свързаните в системата 3 броя игрални
автомати;
- Vega Jackpot System, тип EGT – JS22, идентификационен № 82411, която ще
отчислява 1 % от залозите, направени чрез свързаните в системата 7 броя игрални
автомати;
- King Games, тип Multi Net 2, идентификационен № 007-04075, която ще
отчислява 1 % от залозите, направени чрез свързаните в системата 2 броя игрални
автомати.
ІV. В игралната зала ще функционират следните системи за формиране на премия
„Джакпот”:
№

Тип, версия

Производител

1.
2.

BGJP 60-04, Fusion
BGJP 20.11, 1.01
Vega Jackpot System тип EGT –
JS22
King Games тип Multi Net 2

„Казино Технологии” АД
„Казино Технологии” АД
„Евро Геймс Технолоджи”
ООД
„Глобекс-99” ООД

3.
4.

Идентификацион
ен номер
JP120511-007
JP120511-006

Удостоверение
за одобрен тип
ДП
052
003

Процент на
отчисления
2.0
1.0

82411

099

1.0

007-04075

028

1.0

Гласували – 5
За – 5
Против – няма.
Председател:
/Калоян Кръстев/
Секретар-протоколчик:
/Виолета Христова/
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