РЕПУБЛИКАБЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВОНАФИНАНСИТЕ
ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА

ПРОТОКОЛ
№ 14
София, 31.10.2012 г.
Днес, 31 октомври 2012 г. се проведе заседание на Държавната комисия по
хазарта с участието на г-н Калоян Кръстев – председател, Васил Панов, Даниела
Щрегарска, Катерина Колчагова, Сергей Кацаров – 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 предложения за временно отнемане на издадени
лицензи:
1. За игрални зали:
1.1.„МЕТАЛ-2006”ЕООД, с. Катуница, област Пловдив /изх. № П-1039/30.10.12/
1.2.„ПРИЗМА 08”ЕООД, гр. Павликени /изх. № П-1040/30.09.12/
ВТОРИ РАЗДЕЛ - Разглеждане на писмени искания за одобряване на вписани
промени в обстоятелствата по издадени лицензи:
1. За игрални зали:
1.1.„ПРИЗМА 08”ЕООД, гр. Павликени /изх. № П-2161/29.10.12/,/вх. № И2161/04.10.12г./
1.2.„БТД”ООД, гр. Несебър /изх. № П-2300/29.10.12/,/вх. № И-2300/24.10.12г./
ТРЕТИ РАЗДЕЛ - Предсрочно прекратяване действието на издадени лицензи:
1. За игрални зали:
1.1.„МЕРКУРИЙ 3”ООД, гр. Варна /изх. № П-2308/29.10.12/,/вх. № И-2308/25.10.12г./
1.2.„ЕС-ГЕЙМ”ООД, гр. Варна /изх. № П-2328/30.10.12/,/вх. № И-2328/30.10.12г./
2. За числова лотарийна игра бинго:
2.1.„АНЕЛ – СТАРА ЗАГОРА”ООД, гр. Стара Загора /изх. № П-2326/30.10.12/,/вх. № И2326/30.10.12г./
ЧЕТВЪРТИ РАЗДЕЛ -Разглеждане на писмени искания за издаване на лицензи за
нови обекти:
1. За игрални зали:
1.1.„ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ”ООД, гр. Мъглиж /изх. № П-2135/30.10.12/,/вх. № И2135/28.09.12г./
1.2.„СИМПЛИ ПЪРФЕКТ”ООД, гр. София /изх. № П-2191/29.10.12/,/вх. № И2191/08.10.12г./
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ПЕТИ РАЗДЕЛ - Разглеждане на писмени искания за издаване на лицензи за
обекти, в които са се организирали хазартни игри:
1. За игрални зали:
1.1.„ПИРИНСТИЛ”ЕООД, гр. Ботевград /изх. № П-2181/29.10.12/,/вх. № И2181/05.10.12г./
1.2.„ТИЙ ДЖИ”ЕООД, гр. Пловдив /изх. № П-2225/29.10.12/,/вх. № И-2225/11.10.12г./
1.3.„ЕКС ПИ ЕЛ”ЕООД, гр. София /изх. № П-2246/29.10.12/,/вх. № И-2246/16.10.12г./
1.4.„ЛЪКИ ГЕЙМ”ООД, гр. Варна /изх. № П-2274/30.10.12/,/вх. № И-2274/19.10.12г./
ШЕСТИ РАЗДЕЛ - Разглеждане на писмени искания за промени във вече издадени
лицензи:
1. За игрални казина:
1.1.„ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД”ЕАД, гр. Свиленград /изх. № П-2264/29.10.12/,/вх. № И2264/19.10.12г./
1.2.„АКТИВ-БГ”АД, гр. София /изх. № П-2316/30.10.12/,/вх. № И-2316/26.10.12г./
2. За игрални зали:
2.1.„ПИРИН ТУРС 2002”ЕООД, гр. София /изх. № П-2229/26.10.12/,/вх. № И2229/11.10.12г./
2.2.„ХЕМУС ТУРС”ЕООД, гр. София /изх. № П-2230/26.10.12/,/вх. № И-2230/11.10.12г./
2.3.„ХЕМУС ТУРС”ЕООД, гр. София /изх. № П-2231/26.10.12/,/вх. № И-2231/11.10.12г./
2.4.„ХЕМУС ТУРС”ЕООД, гр. София /изх. № П-2309/30.10.12/,/вх. № И-2309/25.10.12г./
2.5.„ДЕЛТА ТУРС 2002”ЕООД, гр. София /изх. № П-2261/29.10.12/,/вх. № И2261/17.10.12г./
2.6.„ФСО”ООД, гр. София /изх. № П-2232/30.10.12/,/вх. № И-2232/12.10.12г./
2.7.„ФЕНИКС ГОЛД”ЕООД, гр. София /изх. № П-2233/26.10.12/,/вх. № И2233/15.10.12г./
2.8.„ПОЛО 11”ЕООД, гр. София /изх. № П-2234/26.10.12/,/вх. № И-2234/15.10.12г./
2.9.„ПОЛО 11”ЕООД, гр. София /изх. № П-2235/26.10.12/,/вх. № И-2235/15.10.12г./
2.10.„ПОЛО 11”ЕООД, гр. София /изх. № П-2236/26.10.12/,/вх. № И-2236/15.10.12г./
2.11.„ПОЛО 11”ЕООД, гр. София /изх. № П-2237/26.10.12/,/вх. № И-2237/15.10.12г./
2.12.„ИЗПАУ - 2008”ЕООД, гр. Любимец /изх. № П-2238/26.10.12/,/вх. № И2238/15.10.12г./
2.13.„ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО”АД, гр. София /изх. № П-2240/26.10.12/,/вх. № И2240/15.10.12г./
2.14.„БАРГЕЙМ”АД, гр. София /изх. № П-2242/26.10.12/,/вх. № И-2242/16.10.12г./
2.15.„ММ И В”ЕООД, гр. София /изх. № П-2243/26.10.12/,/вх. № И-2243/16.10.12г./
2.16.„ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН”АД, гр. София /изх. № П-2249/26.10.12/,/вх. № И2249/17.10.12г./
2.17.„Е.Г.-КЪРДЖАЛИ”ООД, гр. София /изх. № П-2255/26.10.12/,/вх. № И2255/17.10.12г./
2.18.„В ИСИЕ И”ЕООД, гр. София /изх. № П-2256/29.10.12/,/вх. № И-2256/17.10.12г./
2.19.„БЛЕК ЛЕЙБЪЛ КАЗИНО”ООД, гр. София /изх. № П-2257/26.10.12/,/вх. № И2257/17.10.12г./
2.20.„Е.Г.-СОФИЯ ВМ”ЕООД, гр. София /изх. № П-2258/26.10.12/,/вх. № И2258/17.10.12г./
2.21.„Е.Г.-СИМИТЛИ”ЕООД, гр. София /изх. № П-2259/26.10.12/,/вх. № И2259/17.10.12г./
2.22.„Е.Г.-БАНСКО”ЕООД, гр. София /изх. № П-2260/26.10.12/,/вх. № И-2260/17.10.12г./
2.23.„ИРАДА - БЪЛГАРИЯ”ООД, гр. София /изх. № П-2281/29.10.12/,/вх. № И2281/23.10.12г./
2.24.„СТЕДОНИ”ЕООД, гр. Варна /изх. № П-2244/26.10.12/,/вх. № И-2244/16.10.12г./
2.25.„МЕТАЛ-2006”ЕООД, с. Катуница, област Пловдив /изх. № П-2245/26.10.12/,/вх. №
И-2245/16.10.12г./
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2.26.„АНЕЛ 98”ЕООД, гр. София /изх. № П-2248/26.10.12/,/вх. № И-2248/17.10.12г./
2.27.„ЕЛ.ДЖИ.ЕС.-99”ООД, гр. София /изх. № П-2250/26.10.12/,/вх. № И2250/17.10.12г./
2.28.„ВЕНИС КАЗИНОС”ООД, гр. София /изх. № П-2268/29.10.12/,/вх. № И2268/19.10.12г./
2.29.„ЗАМИТА ГЕЙМ КОМЕРС”ООД, с. Банево, област Бургас /изх. № П2269/29.10.12/,/вх. № И-2269/19.10.12г./
2.30.„ОСКАР БЕТ”ООД, гр. Пловдив /изх. № П-2275/29.10.12/,/вх. № И-2275/19.10.12г./
2.31.СД„ЕЛДОРАДО-НПР-ИМПОРТ-ЕКСПОРТ-СИЕ”ООД, гр. Панагюрище /изх. № П2276/29.10.12/,/вх. № И-2276/19.10.12г./
2.32.„МЕРИЛИН 1”ЕООД, гр. Варна /изх. № П-2277/29.10.12/,/вх. № И-2277/19.10.12г./
2.33.„ПРИЗМА 08”ЕООД, гр. Павликени /изх. № П-2278/29.10.12/,/вх. № И2278/19.10.12г./
2.34.ЕТ„КОЛЬО НЕНОВ НИКОЛОВ”, гр. Кубрат /изх. № П-2282/29.10.12/,/вх. № И2282/23.10.12г./
2.35.„ВИЛОКС ГРУП”ЕООД, гр. София /изх. № П-2283/29.10.12/,/вх. № И2283/23.10.12г./
2.36.„ВИЛОКС ГРУП”ЕООД, гр. София /изх. № П-2284/30.10.12/,/вх. № И2284/23.10.12г./
2.37.„ВИЛОКС ГРУП”ЕООД, гр. София /изх. № П-2285/30.10.12/,/вх. № И2285/23.10.12г./
2.38.„ВИЛОКС ГРУП”ЕООД, гр. София /изх. № П-2286/29.10.12/,/вх. № И2286/23.10.12г./
2.39.„ВИЛОКС ГРУП”ЕООД, гр. София /изх. № П-2287/30.10.12/,/вх. № И2287/23.10.12г./
2.40.„ВИЛОКС ГРУП”ЕООД, гр. София /изх. № П-2289/30.10.12/,/вх. № И2289/23.10.12г./
2.41.„КАЗИНО БУДА”ЕООД, гр. София /изх. № П-2291/30.10.12/,/вх. № И2291/24.10.12г./
2.42.„КАЗИНО БУДА”ЕООД, гр. София /изх. № П-2292/30.10.12/,/вх. № И2292/24.10.12г./
2.43.„КАЗИНО ПЕРЛА”ООД, гр. София /изх. № П-2293/30.10.12/,/вх. № И2293/24.10.12г./
2.44.„УИН БЕТ-3”ООД, гр. София /изх. № П-2295/30.10.12/,/вх. № И-2295/24.10.12г./
2.45.„М.М.Г.”ООД, гр. София /изх. № П-2296/30.10.12/,/вх. № И-2296/24.10.12г./
2.46.„НАЦИОНАЛ ГРУП”ООД, гр. София /изх. № П-2297/30.10.12/,/вх. № И2297/24.10.12г./
2.47.„ВАЛ”ООД, гр. Перник /изх. № П-2299/29.10.12/,/вх. № И-2299/24.10.12г./
2.48.ЕТ„ДОСИКО –ДИМИТЪР ИВАНОВ”, гр. Варна /изх. № П-2304/30.10.12/,/вх. № И2304/25.10.12г./
2.49.ЕТ„ДОСИКО –ДИМИТЪР ИВАНОВ”, гр. Варна /изх. № П-2305/30.10.12/,/вх. № И2305/25.10.12г./
2.50.„ОКЕАН ГЕЙМС”ООД, гр. Аксаково /изх. № П-2306/30.10.12/,/вх. № И2306/25.10.12г./
2.51.„ЕЛИТ 8”ЕООД, гр. Севлиево /изх. № П-2307/30.10.12/,/вх. № И-2307/25.10.12г./
2.52.„ГОЧЕВ-СТАР”ООД, гр. София /изх. № П-2312/30.10.12/,/вх. № И-2312/26.10.12г./
2.53.„ТЕМАКС КЛУБ”ООД, гр. София /изх. № П-2313/30.10.12/,/вх. № И2313/26.10.12г./
3. За тото игри:
3.1.ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”,
2320/30.10.12/,/вх. № И-2320/29.10.12г./

гр.

София

/изх.

№

П-
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4. За лото игри:
4.1.„ЕВРОБЕТ”ООД, гр. София /изх. № П-2265/29.10.12/,/вх. № И-2265/19.10.12г./
5. За залагания върху резултати от спортни състезания:
5.1.„ЕВРОБЕТ”ООД, гр. София /изх. № П-2266/29.10.12/,/вх. № И-2266/19.10.12г./
6. За залагания върху случайни събития:
6.1.„ЕВРОБЕТ”ООД, гр. София /изх. № П-2267/29.10.12/,/вх. № И-2267/19.10.12г./
СЕДМИ РАЗДЕЛ - Разглеждане на писмени искания за утвърждаване на
задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри:
1. За игрални казина:
1.1.„ИНТКО ИНТЕРНЕШЪНЪЛ КАЗИНО КЛУБ”ЕАД, гр. София /изх. № П2273/29.10.12/,/вх. № И-2273/19.10.12г./
1.2.„САН МАРКО ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ”ЕООД, гр. София /изх. № П-2290/29.10.12/,/вх.
№ И-2290/23.10.12г./
1.3.„АНГЛО-БОЛКАН”ООД, гр. София /изх. № П-2314/30.10.12/,/вх. № И2314/26.10.12г./
2. За игрални зали:
2.1.„ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО”АД, гр. София /изх. № П-2239/26.10.12/,/вх. №
2239/15.10.12г./
2.2.„ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН”АД, гр. София /изх. № П-2279/30.10.12/,/вх. №
2279/22.10.12г./
2.3.„ФОРТУНА”ЕООД, гр. Бургас /изх. № П-2280/30.10.12/,/вх. № И-2280/22.10.12г./
2.4.„ГЕЙМЪР - 2001”ЕООД, гр. София /изх. № П-2251/26.10.12/,/вх. №
2251/17.10.12г./
2.5.„ГЕЙМЪР - 2001”ЕООД, гр. София /изх. № П-2252/26.10.12/,/вх. №
2252/17.10.12г./

ИИИИ-

ОСМИ РАЗДЕЛ - Разни.
1. Доклад изх. № И-2397/2011 от 30.10.2012 г. във връзка с искане от „РЕАНТ” ЕООД с
вх. № И-2397/06.12.2010 г. на ДКХ.
ПО ПЪРВИ РАЗДЕЛ - Разглеждане на предложения за временно отнемане на
издадени лицензи:
1. За игрални зали:
1.1.„МЕТАЛ-2006”ЕООД, с. Катуница, област Пловдив /изх. № П-1039/30.10.12/
На 12.09.2012 г. на основание Заповед № П-429/10.09.2012 г. на председателя на
ДКХ е извършена проверка на игрална зала с адрес: гр. Пловдив, бул. „Източен” № 48, в
която се организират хазартни игри с игрални автомати от „МЕТАЛ – 2006” ЕООД с
Разрешение № И-1664/23.07.2012 г на ДКХ. В хода на проверката е установено, че в
игралната зала се използва игрално оборудване /игрални автомати/, за което не е внесен
в пълен размер дължимият данък по ЗКПО за ІІ-ро тримесечие на 2012 г., съгласно
Разрешение № И-1039/03.05.2012 г. на ДКХ. Представено е платежно нареждане за
частично внесен окончателен данък по ЗКПО за ІІ-ро тримесечие на 2012 г. в размер на
18 500 /осемнадесет хиляди и петстотин/ лева, при дължим данък за ІІ-ро тримесечие на
2012 г. в размер на 23 000 /двадесет и три хиляди/ лева.
С писмо изх. № П-429/14.09.2012 г. „МЕТАЛ – 2006” ЕООД е представило
платежно нареждане от 13.09.2012 г. за довнасяне на дължимия данък за ІІ-ро
тримесечие на 2012 г. в размер на 4 500 /четири хиляди и петстотин/ лева.
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С писмо вх. № 2634/12.09.2012 г. на ДКХ е получена информация от НАП за
организатори на хазартни игри, които не са внесли дължимия данък по ЗКПО към
08.08.2012 г., в писмото фигурира и „МЕТАЛ – 2006” ЕООД.
Образувана е административнонаказателна преписка, като срещу „МЕТАЛ –
2006” ЕООД е съставен АУАН № 124/22.10.2012 г. за нарушение на чл. 9, ал. 5 от Закона
за хазарта /ЗХ/.
От събраните по административнонаказателната преписка документи е
установено, че „МЕТАЛ – 2006” ЕООД е нарушило разпоредбата на чл. 9, ал. 5 от ЗХ,
като през ІІ-то тримесечие на 2012 г. е използвало игрално оборудване, съгласно
Разрешение № И-1039/03.05.2012 г. на ДКХ, за което не е внесен дължимият данък по
ЗКПО в пълен размер - 23 000 лева, а частично в размер 18 500 лева.
Поради това на проведеното на 31.10.2012 г. заседание членовете на ДКХ
пристъпиха към разглеждане на внесеното на основание чл. 31, ал. 1, т. 3 от ЗХ от
председателя на ДКХ предложение изх. № П-1039/30.10.2012 г. за вземане на решение, с
което на основание чл. 22, ал. 1, т. 1 и чл. 85, ал. 1, т. 9 от ЗХ, да бъде временно отнето за
срок от три месеца издадено от ДКХ Разрешение № И-1664 от 23.07.2012 г. на „МЕТАЛ
– 2006” ЕООД за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Пловдив, бул. „Източен” № 48. Предложението е мотивирано на основание
разпоредбата на чл. 85, ал. 1, т. 9 от ЗХ, съгласно която Комисията прилага
принудителна административна мярка – отнемане за срок от три до шест месеца на
издадения лиценз, когато се използва игрално оборудване, за което не е внесен
дължимия данък.
Предвид гореизложеното и с оглед обстоятелството, че през ІІ-то тримесечие на
2012 г. „МЕТАЛ – 2006” ЕООД е използвало игрално оборудване, съгласно Разрешение
№ И-1039/03.05.2012 г. на ДКХ, за което не е внесен дължимият данък по ЗКПО в пълен
размер - 23 000 лева, а частично в размер 18 500 лева, председателят на ДКХ е
предложил на Комисията временно да отнеме Разрешение № И-1664 от 23.07.2012 г. на
ДКХ за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала.
След като разгледа направеното от председателя на ДКХ предложение Комисията
прецени, че с цел изясняване на фактите и обстоятелства от значение за случая е
необходимо да се предостави възможност на „МЕТАЛ – 2006” ЕООД да изложи своите
обяснения и възражения по мотивите към настоящото предложение. Поради това и на
основание чл. 23, ал. 3 от ЗХ на заседанието бе поканена и присъства г-жа Елеонора
Живкова Парова, в качеството й на упълномощен представител на Петър Юрданов
Атанасов – управител на „МЕТАЛ – 2006” ЕООД. Представя нотариално заверено
пълномощно рег. № 1379/29.06.2011 г. Във връзка с мотивите на предложението за
временно отнемане на издаденото на дружеството разрешение г-жа Парова заяви, че към
настоящия момент „МЕТАЛ – 2006” ЕООД е внесло изцяло дължимия данък по ЗКПО
за ІІ-ро и ІІІ-то тримесечие на 2012 г., за което представи и 2 бр. заверени копия от
платежни нареждания за плащания към бюджета от 22.10.2012 г. за сумите от 24 500 лв.
и 48,40 лв. /дължима лихва за забавеното плащане на данъка за ІІ-ро тримесечие на 2012
г./. Допълнително представителят обясни, че плащането на дължимия данък е забавено
поради временния спад в оборота на игралната зала за този период, дължащ се на
въведената забрана за тютюнопушене през лятото на 2012 г.
Представените документи бяха прегледани и приети от членовете на ДКХ, които
след като разгледаха направеното от председателя на ДКХ предложение и взеха предвид
обстоятелството, че данъкът по ЗКПО за използваното игрално оборудване е изцяло
внесен, решиха, че не е налице предвиденото в закона основание за откриване на
производство за временно отнемане на издаденото на „МЕТАЛ – 2006” ЕООД
Разрешение № И-1664 от 23.07.2012 г. на ДКХ за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала.
Гласували - 5
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За - 5
Против - няма.
ДКХ обръща внимание на „МЕТАЛ – 2006” ЕООД, че данъкът за използваното в
залата игрално оборудване трябва да се внася най-късно в срок до 15-о число на месеца,
следващ тримесечието.
1.2.„ПРИЗМА 08”ЕООД, гр. Павликени /изх. № П-1040/30.09.12/
На 16.08.2012 г. на основание Заповед № П-404/15.08.2012 г. на председателя на
ДКХ е извършена проверка на игрална зала с адрес: гр. Свищов, ул. „Патриарх
Евтимий” № 99, в която се организират хазартни игри с игрални автомати от „ПРИЗМА
08” ЕООД, гр. Павликени. В хода на проверката е установено, че в игралната зала се
използва игрално оборудване /осемнадесет броя игрални автомата, които са вписани в
Разрешение № И-2205/03.01.2012 г. на ДКХ/, за което не е внесен в пълен размер
дължимият данък по ЗКПО за ІІ-ро тримесечие на 2012 г. Представени са 2 /два/ броя
платежни нареждания за частично внесен окончателен данък по ЗКПО за ІІ-ро
тримесечие на 2012 г. общо в размер 6 500 /шест хиляди и петстотин/ лева, при дължим
данък по ЗКПО в размер 9 000 /девет хиляди/ лева.
С писмо изх. № П-404/28.08.2012 г. ДКХ е изискала информация от НАП,
относно заплащането на дължимия към 16.08.2012 г. данък по ЗКПО от „ПРИЗМА 08”
ЕООД. В отговор е получено писмо с вх. № 2656/13.09.2012 г. на ДКХ, в което е
посочено, че за ІІ – ро тримесечие на 2012 г. при дължим данък общо в размер от 24 000
/двадесет и четири хиляди/ лева, дружеството е внесло 21 500 /двадесет и една хиляди и
петстотин/ лева, която сума включва данък по ЗКПО за организирането на хазартни игри
от „ПРИЗМА 08” ЕООД в обекти, за които има дадени разрешения от ДКХ.
Образувана е административнонаказателна преписка, като срещу „ПРИЗМА
08” ЕООД е съставен АУАН № 117/02.10.2012 г. за нарушение на чл. 9, ал. 5 от ЗХ.
От събраните по административнонаказателната преписка документи е
установено, че „ПРИЗМА 08” ЕООД е нарушило разпоредбата на чл. 9, ал. 5 от ЗХ, като
през ІІ-то тримесечие на 2012 г. е използвало игрално оборудване, за което не е внесен
дължимият данък по ЗКПО в пълен размер - 24 000 лева, а частично в размер 21 500
лева.
Поради това на проведеното на 31.10.2012 г. заседание членовете на ДКХ
пристъпиха към разглеждане на внесеното на основание чл. 31, ал. 1, т. 3 от ЗХ от
председателя на ДКХ предложение изх. № П-1040/30.10.2012 г. за вземане на решение, с
което на основание чл. 22, ал. 1, т. 1 и чл. 85, ал. 1, т. 9 от ЗХ, да бъде временно отнето за
срок от три месеца издадено от ДКХ Разрешение № И-2205 от 03.01.2012 г. на
„ПРИЗМА 08” ЕООД за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална
зала с адрес: гр. Свищов, област Велико Търново, ул. „Патриарх Евтимий” № 99.
Предложението е мотивирано на основание разпоредбата на чл. 85, ал. 1, т. 9 от ЗХ,
съгласно която Комисията прилага принудителна административна мярка – отнемане за
срок от три до шест месеца на издадения лиценз, когато се използва игрално оборудване,
за което не е внесен дължимия данък.
Предвид гореизложеното и с оглед обстоятелството, че през ІІ-то тримесечие на
2012 г. „ПРИЗМА 08” ЕООД е използвало игрално оборудване, за което не е внесен
дължимият данък по ЗКПО в пълен размер - 24 000 лева, а частично в размер на 21 500
лева, председателят на ДКХ е предложил на Комисията временно да отнеме Разрешение
№ И-2205 от 03.01.2012 г. на ДКХ за организиране на хазартни игри с игрални автомати
в игрална зала.
След като разгледа направеното от председателя на ДКХ предложение Комисията
прецени, че с цел изясняване на фактите и обстоятелства от значение за случая е
необходимо да се предостави възможност на „ПРИЗМА 08” ЕООД да изложи своите
обяснения и възражения по мотивите към настоящото предложение. Поради това и на
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основание чл. 23, ал. 3 от ЗХ на заседанието бе поканена и присъства г-жа Даринка
Гечева Аргирова – управител на „ПРИЗМА 08” ЕООД. Във връзка с мотивите на
предложението за временно отнемане на издаденото на дружеството разрешение г-жа
Аргирова представи на ДКХ следните документи:
- преводно нареждане и платежно нареждане за плащания към бюджета
/главница и лихва/ от 20.08.2012 г. и 13.09.2012 г. – заверени копия;
- Удостоверение изх. № 220201200292793/09.10.2012 г., издадено от ТД на НАП
гр. София, с което се удостоверява, че Даринка Гечева Аргирова към 09.10.2012 г. няма
задължения – заверено копие;
- Удостоверение изх. № 040201200308313/23.10.2012 г., издадено от ТД на НАП
гр. Велико Търново, с което се удостоверява, че „ПРИЗМА 08” ЕООД към 23.10.2012 г.
няма задължения – заверено копие;
- Протокол за извършена проверка на организатор на хазартни игри
№ 0001183/31.08.2012 г. от ТД на НАП гр. Велико Търново, съгласно който към
31.08.2012 г. „ПРИЗМА 08” ЕООД е внесло дължимия окончателен данък за ІІ-ро
тримесечие по ЗКПО – заверено копие.
На въпроси касаещи задълженията на дружеството г-жа Аргирова, обясни че към
настоящия момент „ПРИЗМА 08” ЕООД е внесло изцяло дължимия данък по ЗКПО за
използваното в залата игрално оборудване, като заяви, че за в бъдеще той ще бъде
внасян в срок.
Представените документи бяха прегледани и приети от членовете на ДКХ, които
след като разгледаха направеното от председателя на ДКХ предложение и взеха предвид
обстоятелството, че данъкът по ЗКПО за използваното игрално оборудване за ІІ-ро и ІІІто тримесечие е внесен, решиха, че не е налице предвиденото в закона основание за
откриване на производство за временно отнемане на издаденото на „ПРИЗМА 08”
ЕООД Разрешение № И-2205 от 03.01.2012 г. на ДКХ за организиране на хазартни игри
с игрални автомати в игрална зала.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
ДКХ обръща внимание на „ПРИЗМА 08” ЕООД, че данъкът за използваното в
залата игрално оборудване трябва да се внася най-късно в срок до 15-о число на месеца,
следващ тримесечието.
Във връзка с предложенията на председателя на ДКХ по чл. 31, ал. 1, т. 3 от
ЗХ за прилагането на принудителна административна мярка по чл. 85, ал. 1, т. 9 от
ЗХ – отнемане за срок от три до 6 месеца на издаден лиценз, Комисията изразява
становище, че същите задължително следва да съдържат следната информация:
- данни за извършено от организатора нарушение на забраната по чл. 9,
ал. 5 от ЗХ за използване на игрално оборудване, за което не е внесен дължимия
данък по ЗКПО, за което му е съставен акт за установяване на административно
нарушение;
- официална информация от Националната агенция за приходите за
невнесен дължим данък по ЗКПО за използвано игрално оборудване;
- невнесен изцяло или частично към датата на предложението дължим
данък по ЗКПО за използваното игрално оборудване.
ПО ВТОРИ РАЗДЕЛ – Разглеждане на писмени искания за одобряване на вписани
промени в обстоятелствата по издадени лицензи:
1. За игрални зали:
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1.1.„ПРИЗМА 08”ЕООД, гр. Павликени /изх. № П-2161/29.10.12/,/вх. № И2161/04.10.12г./
На 04.10.2012 г. с вх. № И-2161, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, чл. 32 и чл. 37,
ал. 1 - 4 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ПРИЗМА 08” ЕООД,
гр. Павликени, 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-2205/03.01.2012 г., № И-102/14.02.2012 г. и № И-104/14.02.2012 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. 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 - 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 одобри вписаните промени в Търговския регистър на „ПРИЗМА 08” ЕООД
със седалище и адрес на управление: гр. Павликени, ул. „Илия Златев” № 10 б,
ЕИК: 200447035, представлявано от Даринка Гечева Аргирова - управител, изразяващи
се в промяна на правната форма на дружеството /на 25.09.2012 г. в Търговския регистър
е вписана промяна на правната форма на дружеството - от Дружество с ограничена
отговорност (ООД) в Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД)/.
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.„БТД”ООД, гр. Несебър /изх. № П-2300/29.10.12/,/вх. № И-2300/24.10.12г./
На 24.10.2012 г. с вх. № И-2300, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, чл. 32 и чл. 37,
ал. 1 - 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане „БТД” ООД, гр. Несебър, за
промяна 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-1397/22.06.2012 г. и № И-1398/22.06.2012 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 одобри вписаните промени в Търговския регистър на „БТД” ООД със
седалище и адрес на управление: гр. Несебър, к.к. „Слънчев бряг”, х-л „Карина” № 1,
ЕИК: 147032721, представлявано от Константин Петров Калоянов - управител,
изразяващи се в промени на седалището и адреса на управление на търговското

8

дружество /на 15.10.2012 г. е вписана промяна на седалището и адреса на управление на
търговското дружество, а именно от гр. Бургас, ул. „Оборище” № 28 на гр. Несебър,
к.к. „Слънчев бряг”, х-л „Карина” № 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.
ПО ТРЕТИ РАЗДЕЛ - Предсрочно прекратяване действието на издадени лицензи:
1. За игрални зали:
1.1.„МЕРКУРИЙ 3”ООД, гр. Варна /изх. № П-2308/29.10.12/,/вх. № И2308/25.10.12г./
На 25.10.2012 г. с вх. № И-2308, 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 „МЕРКУРИЙ 3” ООД,
гр. Варна, за прекратяване действието на Разрешение № И-1525 от 01.09.2010 г., за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Варна,
район Одесос, ул. „Христо Самсаров” № 35.
Срокът на разрешението изтича на 22.02.2013 г. и в него са вписани 20 /двадесет/
броя игрални автомата 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 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-1525 от 01.09.2010 г. за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Варна,
район Одесос, ул. „Христо Самсаров” № 35, издадено на „МЕРКУРИЙ 3” ООД със
седалище и адрес на управление: гр. Варна, кв. „Чайка”, бл. 32, вх. Б, ет. 5, ап. 72,
ЕИК: 103534918, управлявано и представлявано от Петър Кирилов Шарков – управител
и Милен Генов Иванов – управител, заедно и поотделно.
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.„ЕС-ГЕЙМ”ООД, гр. Варна /изх. № П-2328/30.10.12/,/вх. № И-2328/30.10.12г./
На 30.10.2012 г. с вх. № И-2328, 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 „ЕС-ГЕЙМ” ООД,
гр. Варна, за прекратяване действието на Разрешение № И-2398 от 25.02.2011 г., за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Варна,
ул. „Кирил и Методий” № 53.
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Срокът на разрешението изтича на 27.11.2012 г. и в него са вписани 20 /двадесет/
броя игрални автомата 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 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-2398 от 25.02.2011 г. за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Варна,
ул. „Кирил и Методий” № 53, издадено на „ЕС-ГЕЙМ” ООД със седалище и адрес на
управление: гр. Варна, р-н „Одесос”, бул. „Владислав Варненчик” № 110,
ЕИК: 103789064, представлявано и управлявано от Христо Маринов Митев – управител
и Цветелина Галинова Здравкова – управител, заедно.
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 числова лотарийна игра бинго:
2.1.„АНЕЛ – СТАРА ЗАГОРА”ООД, гр. Стара Загора /изх. № П-2326/30.10.12/,/вх.
№ И-2326/30.10.12г./
На 30.10.2012 г. с вх. № И-2326, 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 “АНЕЛ – Стара Загора”
ООД, гр. Стара Загора, за прекратяване действието на Разрешение № 2052 от 21.07.2008
г., за организиране на числова лотарийна игра „Бинго” в игрална зала с адрес: гр. Стара
Загора, ул. “Пазарска” № 13.
Срокът на разрешението изтича на 15.07.2013 г. и в него е вписано 1 брой
игрално съоръжение с идентификационен № 972.
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:
Предсрочно да прекрати Разрешение № 2052 от 21.07.2008 г., за организиране на
числова лотарийна игра „Бинго” в игрална зала с адрес: гр. Стара Загора, ул. “Пазарска”
№ 13, издадено на “АНЕЛ – Стара Загора” ООД, със седалище и адрес на управление:
гр.Стара Загора, ул.“Пазарска” № 13, ЕИК: 123632743, представлявано заедно и
поотделно от Васил Славейков Петров и Румен Ангелов Славов – управители.
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 ЧЕТВЪРТИ РАЗДЕЛ - Разглеждане на писмени искания за издаване на
лицензи за нови обекти:
1. За игрални зали:
1.1.„ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ”ООД, гр. Мъглиж /изх. № П-2135/30.10.12/,/вх. № И2135/28.09.12г./
На 28.09.2012 г. с вх. № И-2135, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 1, т. 11 и чл. 32
от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ” ООД,
гр. Мъглиж, за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати,
за срок от 5 (пет) години в игрална зала с адрес: гр. Хисаря, ул. „Димитър Благоев”
№ 19.
На основание чл. 31, ал. 1, т. 1 и т. 9 от ЗХ и Заповед № З-455/11.10.2012 г. на
председателя на ДКХ г-н Васил Панов е определен за член на Комисията, който да
наблюдава проверката и проучването по искането.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ е
извършена проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията
на нормативните актове.
Г-н Панов като наблюдаващ член на ДКХ заяви, че проверката и проучването по
подадените с искането документи е извършена в законоустановените срокове и не са
констатирани нарушения на законодателството уреждащо хазартната дейност, както и че
са спазени новите изисквания за издаване на първоначален лиценз по ЗХ и че
документите отговарят на изискванията на 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. 11, чл. 5, ал. 1,
т. 3 и 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:
I. Да издаде лиценз на „ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ” ООД със седалище и адрес на
управление: гр. Мъглиж, ул. „Иван Вазов” № 33, ЕИК: 123698095, представлявано от
Иван Тенев Тенчев - управител, за организиране на хазартни игри с игрални автомати за
срок от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес: гр. Хисаря, ул. „Димитър Благоев” № 19.
В игралната зала ще бъдат монтирани и експлоатирани 15 /петнадесет/ броя
игрални автомати с 15 /петнадесет/ броя игрални места.
II. Да утвърди на „ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ” ООД, гр. Мъглиж 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, както и
необходимото техническо оборудване за контрол.
III. В игралната зала ще бъдат инсталирани 3 /три/ броя системи за формиране на
премия джакпот:
- тип BGJP 20.11, версия 1.01, идентификационен № JР070613-001, която ще
отчислява 1.0% от залозите, направени чрез свързаните в системата 3 /три/ броя игрални
автомати;
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- EGT Progressive Jackpot, тип VGJP1, идентификационен № 05037, която ще
отчислява 1.5% от залозите, направени чрез свързаните в системата 2 /два/ броя игрални
автомати;
- Vega Jackpot System, тип EGT-JS22, идентификационен № 83596, която ще
отчислява 1.5% от залозите, направени чрез свързаните в системата 8 /осем/ броя игрални
автомати.
ІV. В игралната зала ще функционират следните системи за формиране на премия
джакпот:
№

Тип, версия

Производител

1.
2.
3.

BGJP 20.11, 1.01
EGT Progressive Jackpot тип VGJP1
Vega Jackpot System EGT-JS22

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

Идентификационен номер
JР070613-001
05037
83596

Удостоверение за
одобрен тип ДП
003
011
099

Процент на
отчисления
1.0
1.5
1.5

На основание чл. 23, ал. 3 от ЗХ на заседанието присъства г-н Иван Тенев Тенчев,
в качеството му на управител на „ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ” 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.
1.2.„СИМПЛИ ПЪРФЕКТ”ООД, гр. София /изх. № П-2191/29.10.12/,/вх. № И2191/08.10.12г./
На 08.10.2012 г. с вх. № И-2191, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 1, т. 11 и чл. 32
от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „СИМПЛИ ПЪРФЕКТ” ООД, гр.
София, за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати, за
срок от 5 (пет) години в игрална зала с адрес: гр. Средец, пл. „България” № 4.
На основание чл. 31, ал. 1, т. 1 и т. 9 от ЗХ и Заповед № З-453/11.10.2012 г. на
председателя на ДКХ г-жа Катерина Колчагова е определена за член на Комисията,
който да наблюдава проверката и проучването по искането.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ е
извършена проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията
на нормативните актове.
Г-жа Колчагова като наблюдаващ член на ДКХ заяви, че проверката и
проучването по подадените с искането документи е извършена в законоустановените
срокове и не са констатирани нарушения на законодателството уреждащо хазартната
дейност, както и че са спазени новите изисквания за издаване на първоначален лиценз по
ЗХ и че документите отговарят на изискванията на 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. 11, чл. 5, ал. 1, т. 3 и 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 издаде лиценз на „СИМПЛИ ПЪРФЕКТ” ООД със седалище и адрес на
управление: гр. София, район „Красно село”, ж.к. „Красно село”, бл. 183, ет. 8, ап. 32,
ЕИК: 175406069, представлявано от Калоян Стефанов Стефанов - управител, за
организиране на хазартни игри с игрални автомати за срок от 5 /пет/ години в игрална
зала с адрес: гр. Средец, пл. „България” № 4.
В игралната зала ще бъдат инсталирани и експлоатирани 14 /четиринадесет/ броя
игрални автомати с 19 /деветнадесет/ броя игрални места.
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II. Да утвърди на „СИМПЛИ ПЪРФЕКТ” 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.
3. Задължителни изисквания към игрална зала с игрални автомати по отношение
вида на помещенията, минималната площ и разпределението на помещенията, както и
необходимото техническо оборудване за контрол.
III. В игралната зала ще бъдат инсталирани 3 /три/ броя системи за формиране на
премия джакпот:
- EGT Progressive Jackpot, тип VGJP1, идентификационен № 05135, която ще
отчислява 1.9% от залозите, направени чрез свързаните в системата 2 /два/ броя игрални
автомата.
- Vega Jackpot System, тип EGT-JS22, идентификационен № 83415, която ще
отчислява 1.9% от залозите, направени чрез свързаните в системата 5 /пет/ броя игрални
автомата;
- тип BGJP 20.11, версия 1.01, идентификационен № JP080527-046, която ще
отчислява 1.0% от залозите, направени чрез свързаните в системата 2 /два/ броя игрални
автомата;
ІV. В игралната зала ще функционират следните системи за формиране на премия
джакпот:
№

Тип, версия

Производител

1.
2.
3.

EGT Progressive Jackpot тип VGJP1
Vega Jackpot System, тип EGT-JS22
BGJP 20.11, 1.01

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

Идентификационен номер
05135
83415
JP080527-046

Удостоверение за Процент на
одобрен тип ДП отчисления
011
1.9
099
1.9
003
1.0

На основание чл. 23, ал. 3 от ЗХ на заседанието присъства г-н Калоян Стефанов
Стефанов, в качеството му на управител на „СИМПЛИ ПЪРФЕКТ” 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.
ПО ПЕТИ РАЗДЕЛ – Разглеждане на писмени искания за издаване на лицензи за
обекти, в които са се организирали хазартни игри:
1. За игрални зали:
1.1.„ПИРИНСТИЛ”ЕООД, гр. Ботевград /изх. № П-2181/29.10.12/,/вх. № И2181/05.10.12г./
На 05.10.2012 г. с вх. № И-2181, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 1, т. 11 и чл. 32
от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ПИРИНСТИЛ” ЕООД,
гр. Ботевград, за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални
автомати, за срок от 5 (пет) години в игрална зала с адрес: гр. Ботевград, пл. „Незнаен
войн” № 4.
На основание чл. 31, ал. 1, т. 1 и т. 9 от ЗХ и Заповед № З-454/11.10.2012 г. на
председателя на ДКХ г-жа Даниела Щрегарска е определена за член на Комисията, който
да наблюдава проверката и проучването по искането.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ е
извършена проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията
на нормативните актове.

13

Г-жа Щрегарска като наблюдаващ член на ДКХ заяви, че проверката и
проучването по подадените с искането документи е извършена в законоустановените
срокове и не са констатирани нарушения на законодателството уреждащо хазартната
дейност, както и че са спазени новите изисквания за издаване на първоначален лиценз по
ЗХ и че документите отговарят на изискванията на 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. 11, чл. 5, ал. 1, т. 3 и 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 издаде лиценз на „ПИРИНСТИЛ” ЕООД със седалище и адрес на
управление: гр. Ботевград, ул. „Александър Стамболийски” № 48, ЕИК: 131334134,
представлявано от Ивелина Георгиева Шопова - управител, за организиране на хазартни
игри с игрални автомати за срок от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес: гр. Ботевград,
пл. „Незнаен войн” № 4.
В игралната зала ще бъдат инсталирани и експлоатирани 11 /единадесет/ броя
игрални автомати с 15 /петнадесет/ броя игрални места.
II. Да утвърди на „ПИРИНСТИЛ” ЕООД, гр. Ботевград 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, както и
необходимото техническо оборудване за контрол.
III. В игралната зала ще бъдат инсталирани 3 /три/ броя системи за формиране на
премия джакпот:
- тип BGJP 20.11, версия 1.01, идентификационен № JР070611-001, която ще
отчислява 1.0% от залозите, направени чрез свързаните в системата 2 /два/ броя игрални
автомата;
- тип BGJP 60-04, версия Fusion, идентификационен № JP080201-009, която ще
отчислява 2.0% от залозите, направени чрез свързаните в системата 3 /три/ броя игрални
автомата;
- Vega Jackpot System, тип EGT-JS22, идентификационен № 84015, която ще
отчислява 1.9% от залозите, направени чрез свързаните в системата 5 /пет/ броя игрални
автомата.
ІV. 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
Vega Jackpot System EGT-JS22

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

Идентификационен номер
JР070611-001
JP080201-009
84015

Удостоверение за Процент на
одобрен тип ДП отчисления
003
1.0
052
2.0
099
1.9

На основание чл. 23, ал. 3 от ЗХ на заседанието присъства г-жа Ивелина
Георгиева Шопова, в качеството й на управител на „ПИРИНСТИЛ” ЕООД.
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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1.2.„ТИЙ ДЖИ”ЕООД, гр. Пловдив /изх. № П-2225/29.10.12/,/вх. № И2225/11.10.12г./
На 11.10.2012 г. с вх. № И-2225, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 1, т. 11 и чл. 32
от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ТИЙ ДЖИ” ЕООД, гр. Пловдив, за
издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати, за срок от 5
/пет/ години в игрална зала с адрес: гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики” № 98.
С Молба вх. № 2225/11.10.2012 г. „ТИЙ ДЖИ” ЕООД е поискало разрешение за
разсрочено плащане на държавната такса за издаване на лиценз за организиране на
хазартни игри с игрални автомати в игрална зала.
Към искането е приложена молба с писмо Молба вх. № 2225/11.10.2012 г. от
„ТИЙ ДЖИ” ЕООД за разрешение за разсрочено плащане на държавната такса за
издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала.
На основание чл. 31, ал. 1, т. 1 и т. 9 от ЗХ и Заповед № З-458/12.10.2012 г. на
председателя на ДКХ г-н Васил Панов е определен за член на Комисията, който да
наблюдава проверката и проучването по искането.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ е
извършена проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията
на нормативните актове.
Г-н Панов като наблюдаващ член на ДКХ заяви, че проверката и проучването по
подадените с искането документи е извършена в законоустановените срокове и не са
констатирани нарушения на законодателството уреждащо хазартната дейност, както и че
са спазени новите изисквания за издаване на първоначален лиценз по ЗХ и че
документите отговарят на изискванията на 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. 11 и 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 издаде лиценз на „ТИЙ ДЖИ” ЕООД със седалище и адрес на управление:
гр. Пловдив, район „Централен”, ул. „Иван Вазов” № 96, ЕИК: 115602191,
представлявано от Добромир Георгиев Иванов – управител, за организиране на хазартни
игри с игрални автомати за срок от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес: гр. Стара
Загора, бул. „Цар Симеон Велики” № 98.
В игралната зала ще бъде инсталиран и експлоатиран 1 /един/ брой игрален
автомат с 61 /шестдесет и един/ броя игрални места.
II. Да утвърди на „ТИЙ ДЖИ” ЕООД, гр. Пловдив за игралната зала по т. І:
Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на
хазартни игри с игрални автомати в игрална зала;
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;
Задължителни изисквания към игрална зала с игрални автомати по отношение
вида на помещенията, минималната площ и разпределението на помещенията, както и
необходимото техническо оборудване за контрол.
На основание чл. 23, ал. 3 от ЗХ на заседанието присъства г-н Николай Евтимов
Евтимов, в качестовото му на упълномощен представител на Добромир Георгиев Иванов
– управител на „ТИЙ ДЖИ” ЕООД. Представя пълномощно рег. № 2066/30.10.2012 г.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
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Против - няма.
1.3.„ЕКС ПИ ЕЛ”ЕООД, гр. София /изх. № П-2246/29.10.12/,/вх. № И-2246/16.10.12г./
На 16.10.2012 г. с вх. № И-2246, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 1, т. 11 и чл. 32
от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ЕКС ПИ ЕЛ” ЕООД, гр. София, за
издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати, за срок от 5
/пет/ години в игрална зала с адрес: гр. Варна, ул. „Христо Самсаров” № 35.
На основание чл. 31, ал. 1, т. 1 и т. 9 от ЗХ и Заповед № З-474/19.10.2012 г. на
председателя на ДКХ г-жа Катерина Колчагова е определен за член на Комисията, който
да наблюдава проверката и проучването по искането.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ е
извършена проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията
на нормативните актове.
Г-жа Колчагова като наблюдаващ член на ДКХ заяви, че проверката и
проучването по подадените с искането документи е извършена в законоустановените
срокове и не са констатирани нарушения на законодателството уреждащо хазартната
дейност, както и че са спазени новите изисквания за издаване на първоначален лиценз по
ЗХ и че документите отговарят на изискванията на 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. 11 и 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 издаде лиценз на „ЕКС ПИ ЕЛ” ЕООД със седалище и адрес на управление:
гр. София, р-н „Триадица”, ж.к. „Стрелбище”, ул. „Котленски проход” № 100, вх. Б,
ет. 7, ап. 48, ЕИК: 202158606, управлявано от Любомир Петров Петков - Пашов –
управител, за организиране на хазартни игри с игрални автомати за срок от 5 /пет/
години в игрална зала с адрес: гр. Варна, ул. „Христо Самсаров” № 35.
В игралната зала ще бъдат инсталирани и експлоатирани 30 /тридесет/ броя
игрални автомати с 30 /тридесет/ броя игрални места.
II. Да утвърди на „ЕКС ПИ ЕЛ” 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, както и
необходимото техническо оборудване за контрол.
III. В игралната зала ще бъдат инсталирани 4 /четири/ броя системи за формиране
на премия джакпот:
- Vega Jackpot System тип EGT-JS22, идентификационен № 83541, която ще
отчислява 1,5% от залозите, направени чрез свързаните в системата 12 /дванадесет/ броя
игрални автомата;
- тип BGJP 20.11, версия 1.01, идентификационен № JP 110725-003, която ще
отчислява 1% от залозите, направени чрез свързаните в системата 3 /три/ броя игрални
автомата;
- тип BGJP 20.11, версия 1.01, идентификационен № JP 110725-004, която ще
отчислява 1% от залозите, направени чрез свързаните в системата 3 /три/ броя игрални
автомата;
- EGT Progressive Jackpot тип VGJP1, идентификационен № 82632, която ще
отчислява 1.5% от залозите, направени чрез свързаните в системата 3 /три/ броя игрални
автомата.
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ІV. В игралната зала ще функционират следните системи за формиране на премия
джакпот:
№

Тип, версия

Производител

1.
2.
3.
4.

Vega Jackpot System тип EGT-JS22
BGJP 20.11, 1.01
BGJP 20.11, 1.01
EGT Progressive Jackpot тип VGJP1

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

Идентификационен номер
83541
JP 110725-003
JP 110725-004
82632

Удостоверение за
одобрен тип ДП
099
003
003
011

Процент на
отчисления
1.5
1.0
1.0
1.5

На основание чл. 23, ал. 3 от ЗХ на заседанието присъства г-жа Камелия
Павлинова Василева, в качестовото й на упълномощен представител на Любомир
Петров Петков – Пашов – управител на „ЕКС ПИ ЕЛ” ЕООД. Представя пълномощно
рег. № 6745/2012 от 30.10.2012 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.
1.4.„ЛЪКИ ГЕЙМ”ООД, гр. Варна /изх. № П-2274/30.10.12/,/вх. № И-2274/19.10.12г./
Постъпило е писмено искане с вх. № И-2274/19.10.2012 г. от „ЛЪКИ ГЕЙМ”
ООД, гр. Варна, до ДКХ за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с
игрални автомати, за срок от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес: гр. Варна, ул. „Кирил
и Методий” № 53.
По подадените документи е извършена проверка и проучване в
законоустановения срок относно спазването на изискванията на Закона за хазарта /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.
Във връзка с доказване на обстоятелствата по чл. 44, ал. 1 от ЗХ, ДКХ пристъпи
към разглеждане на представените от искателя документи, както следва:
- копие от кадастралната карта /КК/ на гр. Варна в мащаб 1:1000, изготвена от
Службата по геодезия, картография и кадастър, гр. Варна, с начертан маршрут от
главния вход на игралната зала до ОУ „Христо Ботев”. Копието обхваща радиус не
по-малък от 300 м. от главния вход на обекта, в който ще се организират и провеждат
хазартни игри;
- Удостоверение № 94-26695-03-10-10048/27.09.2012 г. за спазено отстояние,
издадено от Службата по геодезия, картография и кадастър /АГКК/, гр. Варна, съгласно
което игралната зала отстои на 303 метра от ОУ „Христо Ботев”;
- Служебна бележка № АГУП12004817АС/26.10.2012 г., издадена от община
Варна, район „Аспарухово”, в уверение на това, че на територията на район
„Аспарухово” липсват домове за деца, лишени от родителски грижи.
При обсъждане на представените документи членовете на ДКХ констатираха, че
направеното измерване на отстоянието върху представеното копие от КК на гр. Варна е
откъм ул. „Моряшка”, а видно от представените от искателя технически документи
(одобрен технически проект част „Архитектура” и План–схема за предназначението на
помещенията в игралната зала, за броя и разположението на игралните автомати и
съоръжения) главният вход на игралната зала /административния адрес/ е на ул. „Кирил
и Методий”. Предвид това членовете на ДКХ изразиха съмнение, че отразеното на
представената скица – извадка измерване е извършено при спазване на разпоредбите на
чл. 2, 4 и 5 от Наредбата за правилата, начините, техническите способи и изискванията
за измерване на отстояние по чл. 44 от Закона за хазарта, в сила от 09.10.2012 г.
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Предвид това и на основание чл. 23, ал. 3 от ЗХ на заседанието на ДКХ на
31.10.2012 г. бяха поканени и присъстваха адв. Милена Цанкова Гледжарска и
г-н Владимир Николов Караджилов, в качеството им на упълномощени представители
на Цветелина Галинова Здравкова и Орлин Ивелинов Боев – управители на „ЛЪКИ
ГЕЙМ” ООД. Представят пълномощни от 30.10.2012 г. и с рег. № 8366/29.10.2012 г. На
поставени въпроси във връзка с отстоянието представителите заявиха, че игралната зала
действително отстои на 303 метра от ОУ „Христо Ботев”, като измерването видно от
представените документи е извършено от СГКК, гр. Варна. На въпрос колко са
входовете на обекта г-жа Глеждарска обясни, че те са два, единият от които е главен, а
другият сервизен. Представителят посочи, че в случая СГКК – гр. Варна е извършила
измерване на остоянието от главния вход на игралната зала, като съгласно
удостоверение № 94-26695-03-10-10048/27.09.2012 г. игралната зала находяща се в гр.
Варна на ул. „Кирил и Методий” № 53 отстои на 303 м. от ОУ „Христо Ботев”.
Г-н Караджилов допълнително уточни, че в случая отстоянието е измерено правилно,
като според него архитектът, изготвил План–схемата, е допуснал грешка, тъй като за
изготвянето му е ползвал представената техническа документация по част
„Архитектура” от 1997 г.
След като взе предвид представените документи и дадените обяснения ДКХ
намира, че в случая не може да се установи по безспорен начин, че е налице
изискуемото, съгласно разпоредбата на чл. 44, ал. 1 от ЗХ, отстояние от поне 300 м. по
отношение на игрална зала с адрес: гр. Варна, ул. „Кирил и Методий” № 53. Предвид
това „ЛЪКИ ГЕЙМ” ООД следва да докаже, че игралната зала, в която ще се
организират хазартни игри с игрални автомати отстои на не по-малко от 300 м. от найблизкото училище в гр. Варна по смисъла на глава четвърта от Закона за народната
просвета.
Предвид изложеното и на основание чл. 24, ал. 1 и 2 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-2274/19.10.2012 г.
2. Задължава управителите на „ЛЪКИ ГЕЙМ” ООД с ЕИК: 202008033 или техни
упълномощени представители да се явят лично на заседание на ДКХ, за да отговорят на
конкретно поставени въпроси и да представят на заседание или с придружително писмо:
- копие от кадастралната карта /КК/ за територията, на която се намира обектът, в
който се организират хазартни игри, изготвено съгласно изискванията на чл. 2, 4 и 5 от
Наредбата за правилата, начините, техническите способи и изискванията за измерване
на отстояние по чл. 44 от Закона за хазарта /Наредбата/, в сила от 09.10.2012 г.,
обхващащо радиус не по-малък от 300 метра от главния вход на обекта. Върху копието
от КК по чл. 4, ал. 2 от Наредбата правоспособното лице да нанесе всички входове на
игралната зала с адрес: гр. Варна, ул. „Кирил и Методий” № 53 и всички входове на ОУ
„Христо Ботев”, гр. Варна, а в случаите по чл. 2, ал. 5 от Наредбата - всички входове на
оградата, както и линията на най-прекия пешеходен път;
- удостоверение, издадено от СГКК – гр. Варна 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. Варна, ул. „Кирил и
Методий” № 53, отговаря на изискванията на чл. 44, ал. 1 от ЗХ;
- план–схема за предназначението на помещенията в игралната зала, за броя и
разположението на игралните автомати и съоръжения в съответствие с изискванията на
Закона за хазарта - заверена от искателя и изготвилия план – схемата, с отбелязани
всички входове/изходи на игрална зала с адрес: гр. Варна, ул. „Кирил и Методий” № 53.
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Предупреждава „ЛЪКИ ГЕЙМ” ООД и неговите представители, че при
неизпълнение на възложените с настоящото решение задължения, може да откаже
издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати за срок от 5
/пет/ години в игрална зала с адрес: гр. Варна, ул. „Кирил и Методий” № 53.
3. Възлага на Дирекция „Разрешения и контрол върху хазартната дейност” в ДКХ
да оправи запитвания до Община Варна и до арх. Антония Костова Донева, изготвила
представената от „ЛЪКИ ГЕЙМ” ООД План–схема за предназначението на
помещенията в игралната зала, за броя и разположението на игралните автомати и
съоръжения, във връзка с изясняване на обстоятелствата колко и къде са
входовете/изходите на недвижим имот с адрес в гр. Варна, ул. „Кирил и Методий” № 53.
При необходимост да се изискат и други документи за изясняване на тези обстоятелства.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
ПО ШЕСТИ РАЗДЕЛ - Разглеждане на писмени искания за промени във вече
издадени лицензи:
1. За игрални казина:
1.1.„ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД”ЕАД, гр. Свиленград /изх. № П-2264/29.10.12/,/вх.
№ И-2264/19.10.12г./
На 19.10.2012 г. с вх. № И-2264, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, чл. 32, чл. 38,
ал. 1 - 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ПРИНЦЕС
СВИЛЕНГРАД” ЕАД, гр. Свиленград, за подмяна на 10 /десет/ броя игрални автомати в
игрално казино с адрес: гр. Свиленград, ул. „Гео Милев” № 1.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Разрешение №
И-1608/23.07.2012 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 - 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 за извършване на промени в издадения лиценз 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, изразяващи се в
подмяна на 10 /десет/ 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.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
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Против - няма.
1.2.„АКТИВ-БГ”АД, гр. София /изх. № П-2316/30.10.12/,/вх. № И-2316/26.10.12г./
На 26.10.2012 г. с вх. № И-2316, 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 „АКТИВ-БГ” АД,
гр. София, за подмяна на 2 /два/ броя игрални маси, увеличаване с 2 /два/ броя игрални
маси и 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 работа и финансов контрол при провеждане на хазартни игри
в игрално казино с адрес: гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 131, х-л „София
Принцес Хотел”.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Удостоверение
за издаден лиценз № И-2199/30.10.2012 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 и чл. 38, 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:
I. Да даде разрешение за извършване на промяна в издадения лиценз на „АКТИВБГ” АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Сердика”,
бул. „Княгиня Мария Луиза” № 131, ЕИК: 121634959, представлявано от Тезлер Халюк
и Зейнеп Бирбудак, заедно, изразяваща се в подмяна на 2 /два/ броя игрални маси и
увеличаване с 2 /два/ броя игрални маси в игрално казино с адрес: гр. София,
бул. „Княгиня Мария Луиза” № 131, х-л „София Принцес Хотел”.
След промените в игралното казино ще бъдат в експлоатация 17 /седемнадесет/
броя игрални маси и 146 /сто четиридесет и шест/ броя игрални автомата със 160 /сто и
шестдесет/ 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. Промяна в размера на касовата наличност – от 190 000 /сто и деведесет хиляди/
лв. на 220 000 /двеста и двадесет хиляди/ лв., описана в чл. 13, ал. 2.
2. Промени в специални промоции:
- „Lucky star” – добавя се на нов начин за определяне на печелившия участник,
описан в чл. 54в, ал. 7;
- „Lucky five” – при промяна на деня на провеждане, клиентите ще бъдат
уведомявани посредством информационно табло, описани в чл. 54е, ал. 4.
IІІ. Да утвърди на „АКТИВ-БГ” АД, гр. София,
Задължителни правила за организацията на работата и финансовия контрол при
провеждане на хазартни игри в игрално казино, включващи следните промени:
В приложението за вида и размера на първоначално зареждане на игралните маси
в игралното казино са добавени новите 4 /четири/ броя игрални маси.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
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Против - няма.
2. За игрални зали:
2.1.„ПИРИН ТУРС 2002”ЕООД, гр. София /изх. № П-2229/26.10.12/,/вх. № И2229/11.10.12г./
На 11.10.2012 г. с вх. № И-2229, 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 „ПИРИН ТУРС
2002” ЕООД, гр. София, за подмяна на 2 /два/ 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. София, бул. „Христо
Ботев” № 169.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Разрешение №
И-1273/06.06.2012 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 за извършване на промени в издадения лиценз 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, изразяващи се в
подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София,
бул. „Христо Ботев” № 169.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 20 /двадесет/ броя
игрални автомата с 20 /двадесет/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „ПИРИН ТУРС 2002” ЕООД, гр. София:
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 20.11, версия 1.01, идентификационен номер JP 120319-013.
2. Промяна на броя игрални автомати, свързани в система за формиране на
премия джакпот:
- тип Classic Blend Jackpot System (CBJS), идентификационен номер CBJS 03368.
3. Промяна в бонус игра:
- Програма „ЛОЯЛЕН КЛИЕНТ”.
4. След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
№

Тип, версия

Производител

1.
2.
3.
4.

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

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

Идентификационен номер
CBJS 03368
JP 070611-003
MC JP 07-010 STCB
JP 110822-032

Удостоверение за
одобрен тип ДП
022.1
003
030.3
052

Процент на
отчисление
1.0
1.0
1.0
1.8

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
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За - 5
Против - няма.
2.2.„ХЕМУС ТУРС”ЕООД, гр. София /изх. № П-2230/26.10.12/,/вх. № И2230/11.10.12г./
На 11.10.2012 г. с вх. № И-2230, 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 „ХЕМУС
ТУРС” ЕООД, гр. София, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат и утвърждаване
на промяна 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”,
бул. „Панчо Владигеров” № 74.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Разрешение №
И-1681/23.07.2012 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 и 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 за извършване на промяна в издадения лиценз 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, изразяваща се в подмяна на 1
/един/ брой игрален автомат 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 промяна на броя игрални автомати
свързани в система за формиране на премия джакпот тип BGJP 20.11, версия 1.01,
идентификационен номер JP110302-015.
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.„ХЕМУС ТУРС”ЕООД, гр. София /изх. № П-2231/26.10.12/,/вх. № И2231/11.10.12г./
На 11.10.2012 г. с вх. № И-2231, 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 „ХЕМУС
ТУРС” ЕООД, гр. София, 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. Благоевград,
ул. “Крали Марко” № 8.
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Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Разрешение №
И-1278/06.06.2012 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 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 за извършване на промени в издадения лиценз на “ХЕМУС
ТУРС” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. ”Цариградско
шосе”, 7-ми километър, сградата на ЗИТ, корпус ІІ, ет. 3, ЕИК: 102817233,
представлявано от Йонко Маринов Радков - управител, за подмяна на 2 /два/ броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Благоевград, ул. “Крали Марко” № 8.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 20 /двадесет/ броя
игрални автомати с 24 /двадесет и четири/ 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 следните промени:
1. Промяна на броя свързани автомати към система за формиране на премия
джакпот:
- Classic Blend Jackpot System, с идентификационен № CBJS 03378 – /от 4 на 5/.
2. В чл. 49, ал. 1, т.2, при бонус играта „Лоялен клиент”, регламентът се допълва с
текст, че при натрупване на 0,15 бонус точки участникът получава 1 талон, наречен
„дейли талон”.
3. В чл. 49, ал. 3, т.3, при бонус играта „2012”, се уточнява приблизителната
стойност на печалбата 1 бр. лек автомобил „Мерцедес” – 10 000 лева.
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.
2.4.„ХЕМУС ТУРС”ЕООД, гр. София /изх. № П-2309/30.10.12/,/вх. № И2309/25.10.12г./
На 25.10.2012 г. с вх. № И-2309, 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 „ХЕМУС
ТУРС” ЕООД, гр. София, за увеличаване с 4 /четири/ 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. София,
бул. „Ломско шосе” № 176.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора Удостоверение за
издаден лиценз № И-1840/30.08.2012 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.
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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 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 за извършване на промени в издадения лиценз на „ХЕМУС
ТУРС” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Младост”,
бул. „Цариградско шосе” – 7-ми километър, сградата на ЗИТ, вх. 2, ет. 3,
ЕИК: 102817233, представлявано от Йонко Маринов Радков - управител, изразяващи се
в увеличаване с 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София,
бул. „Ломско шосе” № 176.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 37 /тридесет и седем/
броя игрални автомата с 42 /четиридесет и два/ 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 следните промени:
1. Промяна на броя свързани автомати към система за формиране на премия
джакпот:
- тип Magic Coin Jackpot, идентификационен № MC JP 08-017 STCB;
- тип Classic Blend Jackpot System /CBJS/, идентификационен № CBJS 03367.
2. Промяна на размера на паричните средства, които могат да се изплащат в брой
- от 15 000 лева на 5 000 лева.
3. Промяна в условията за изплащане на специалните премии джакпот.
4. Промени в бонус игри.
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.„ДЕЛТА ТУРС 2002”ЕООД, гр. София /изх. № П-2261/29.10.12/,/вх. № И2261/17.10.12г./
На 17.10.2012 г. с вх. № И-2261, 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 „ДЕЛТА ТУРС
2002” ЕООД, гр. София, 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. Червен бряг, бул. ”Христо
Ботев”, ет. 1, идентификатор 80501.801.181.2.38.
Искането е за вписване на промени в издадено Удостоверение за издаден лиценз
№ И-2048/01.10.2012 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,
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председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта да разгледа
направеното искане и да вземе решение, с което:
І. Да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз 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, изразяващи се в подмяна на 1
/един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Червен бряг, бул. ”Христо
Ботев”, ет. 1, идентификатор 80501.801.181.2.38.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 12 /дванадесет/ броя
игрални автомати с 15 /петнадесет/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „ДЕЛТА ТУРС 2002” ЕООД, гр. София, Задължителни игрални
условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални автомати,
включващи следните промени:
1. Подмяна на игрален автомат, свързан към система за формиране на премия
джакпот:
- Classic Blend Jackpot System /CBJS/, с идентификационен номер CBJS 03373.
2. В чл. 29, ал. 1 се променя размерът при изплащане на премиите джакпот, както
следва:
- до 1 000 лева се изплащат в деня на спечелването;
- от 1 000 лева до максимално разрешената сума за изплащане в брой по Закона за
хазарта се изплащат до три работни дни;
- в размер над максимално разрешената сума за изплащане в брой по Закона за
хазарта се изплащат по банков път до три работни дни.
3. В чл. 37, ал. 1 се променят условията за изплащане на печалбите, както следва:
- до максимално разрешената сума за изплащане в брой по Закона за хазарта се
допуска изплащане в брой;
- над максимално разрешената сума за изплащане в брой по Закона за хазарта се
изплащат по банков път.
4. Промени в бонус игри:
4.1. В чл. 49, ал. 1, т. 3 се регламентират нов вид и размер на печалбите при
месечната бонус игра;
4.2. В чл. 49, ал. 1, т. 4 вместо думата „последен” се записва „втори и четвърти” и
се премахва датата 20 юли 2012 г.;
4.3. В чл. 49, ал. 1, т. 6 се премахват думите „Magic Coin”;
4.4. Досегашната ал. 2 на чл. 49 придобива ново съдържание, регламентиращо
нова бонус игра за спечелване на телевизор. Тегленето на играта ще се проведе на 28
декември 2012 г. от 20.00 часа.
Наградите 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.
2.6.„ФСО”ООД, гр. София /изх. № П-2232/30.10.12/,/вх. № И-2232/12.10.12г./
На 12.10.2012 г. с вх. № И-2232, 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 „ФСО” ООД,
гр. София, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата, увеличаване с 10 /десет/ 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. Хасково, пл. „Свобода” № 1, хотел „Аида”.
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Искането е за вписване на промени в даденото на организатора Разрешение №
И-1689/23.07.2012 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 за извършване на промени в издадения лиценз 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, изразяващи се в подмяна на 5 /пет/ броя
игрални автомата и увеличаване с 10 /десет/ броя игрални автомата в игрална зала с
адрес: гр. Хасково, пл. „Свобода” № 1, хотел „Аида”.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 30 /тридесет/ броя
игрални автомати с 30 /тридесет/ 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 система за формиране на премия джакпот - 1 /един/ брой:
- тип BGJP 20.11, версия 1.01, идентификационен номер JP120509-002.
2. Инсталиране на система за формиране на премия джакпот - 1 /един/ брой:
- тип Classic Blend Jackpot System (CBJS), идентификационен номер CBJS 03641.
3. След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
№

Тип, версия

Производител

1.
2.

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

„Евро Геймс Технолоджи” ООД
„Казино Технологии” АД

Идентификационен номер
CBJS 03641
JP120509-003

Удостоверение за
одобрен тип ДП
022
052

Процент на
отчисление
1.9
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.
2.7.„ФЕНИКС ГОЛД”ЕООД, гр. София /изх. № П-2233/26.10.12/,/вх. № И2233/15.10.12г./
На 15.10.2012 г. с вх. № И-2233, 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 „ФЕНИКС
ГОЛД” ЕООД, гр. София, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата, намаляване със
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. Пловдив, ул. „Патриарх Евтимий” № 13.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Разрешение №
И-1475/03.07.2012 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. 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 за извършване на промени в издадения лиценз на
„ФЕНИКС ГОЛД” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Средец”, ул. „Славянска” № 29, ет. 2, ЕИК: 131046420, представлявано от Мариета
Георгиева Цекова - Димитрова - управител и Борис Димов Петков - прокурист,
изразяващи се в подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата и намаляване с 1 /един/ брой
игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ул. „Патриарх Евтимий” № 13.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 58 /петдесет и осем/
броя игрални автомата с 65 /шестдесет и пет/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „ФЕНИКС ГОЛД” 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, свързани в системи за формиране на
премия джакпот:
- тип Classic Blend Jackpot System (CBJS), идентификационен номер CBJS 03456;
- тип AGT JP, идентификационен номер JP-06-07-0010.
2. Подмяна на игрални автомати, свързани към система за формиране на премия
джакпот:
- тип BGJP 60-04, версия Fusion, идентификационен номер JP 120105-003.
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.„ПОЛО 11”ЕООД, гр. София /изх. № П-2234/26.10.12/,/вх. № И-2234/15.10.12г./
На 15.10.2012 г. с вх. № И-2234, 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 „ПОЛО 11” ЕООД,
гр. София, за подмяна на 5 /пет/ 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. Плевен, бул. „Данаил Попов” № 9А.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Разрешение №
И-1494/03.07.2012 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,
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председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта да разгледа
направеното искане и да вземе решение, с което:
І. Да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз 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, изразяващи се в
подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Плевен,
бул. „Данаил Попов” № 9А.
След промяната в игралната зала ще бъдат в експлоатация 57 /петдесет и седем/
броя игрални автомата с 64 /шестдесет и четири/ 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 следните промени:
1. Промяна на броя игрални автомати, свързани към системи за формиране на
премия джакпот:
- тип Classic Blend Jackpot System (CBJS), идентификационен номер CBJS 05310;
- тип BGJP 60-04, версия Fusion, идентификационен номер JP 110112-004;
- тип AGT JP, идентификационен номер JP 08-07-0019.
2. Промяна на размера на паричните средства, които могат да се изплащат в брой
- от 15 000 лева на 5 000 лева.
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.„ПОЛО 11”ЕООД, гр. София /изх. № П-2235/26.10.12/,/вх. № И-2235/15.10.12г./
На 15.10.2012 г. с вх. № И-2235, 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 „ПОЛО 11” ЕООД,
гр. София, за подмяна на 9 /девет/ броя игрални автомата 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. Перник, ул. “Търговска” № 25.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Разрешение №
И-1668/23.07.2012 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 и 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 за извършване на промени в издадения лиценз 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, изразяващи се в
подмяна на 9 /девет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Перник,
ул. “Търговска” № 25.
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След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 40 /четиридесет/ броя
игрални автомати 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 следните промени:
1. Деинсталиране на 1 /един/ брой система за формиране на премия джакпот:
- Atronic Progressive Link, HIHA/HIHALIST, идентификационен номер
JP 1060302001.
2. Инсталиране на 1 /един/ брой система за формиране на премия джакпот:
- EGT Progressive Jackpot, тип VGJP1, идентификационен номер 05339, която ще
отчислява 1.0% от залозите, направени чрез свързаните в системата.
3. След промяната в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
№

Тип, версия

Производител

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

Classic Blend Jackpot System (CBJS)
EGT Progressive Jackpot, VGJP1
EGT Progressive Jackpot, VGJP1
BGJP 20.11, 1.01
Atronic Progressive Link, Cashline
AGT JP

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

Идентификационен номер
CBJS 05232
05339
05340
JP 080224-069
43013738
JP 06-07-0008

Удостоверение за
одобрен тип ДП
022
011
011
003
071
023

Процент на
отчисление
0.4
1.0
1.0
0.7
1.7
0.4

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.10.„ПОЛО 11”ЕООД, гр. София /изх. № П-2236/26.10.12/,/вх. № И-2236/15.10.12г./
На 15.10.2012 г. с вх. № И-2236, 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 „ПОЛО 11” ЕООД,
гр. София, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата, 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. София, р-н „Красна поляна”, бул. „Александър Стамболийски” пред бл. 65.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Разрешение №
И-1191/06.06.2012 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 за извършване на промени в издадения лиценз 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, изразяващи се в
подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата и намаляване с 1 /един/ брой игрален автомат
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в игрална зала с адрес: гр. София, р-н „Красна поляна”, бул. “Александър
Стамболийски” пред бл. 65.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 70 /седемдесет/ броя
игрални автомата с 82 /осемдесет и два/ 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 следните промени:
1. Промяна на броя игрални автомати свързани към системи за формиране на
премия джакпот:
- Classic Blend Jackpot System /CBJS/, идентификационен номер CBJS 09739;
- AGT JP, идентификационен номер JP 10-07-0024.
2. Модификация на игрален автомат свързан към система за формиране на
премия джакпот:
- BGJP 20.11, версия 1.01, идентификационен номер JP 060115-012.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.11.„ПОЛО 11”ЕООД, гр. София /изх. № П-2237/26.10.12/,/вх. № И-2237/15.10.12г./
На 15.10.2012 г. с вх. № И-2237, 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 „ПОЛО 11” ЕООД,
гр. София, за подмяна на 8 /осем/ броя игрални автомата, 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. София, ж.к. „Овча купел”, ул. „Монтевидео” № 39.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Разрешение №
И-1019/03.05.2012 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 за извършване на промени в издадения лиценз 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, изразяващи се в
подмяна на 8 /осем/ броя игрални автомата и намаляване с 1 /един/ брой игрален автомат
в игрална зала с адрес: гр. София, ж.к. „Овча купел”, ул. „Монтевидео” № 39.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 78 /седемдесет и осем/
броя игрални автомати с 93 /деветдесет и три/ 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 следните промени:
1. Промяна на размера на паричните средства, които могат да се изплащат в брой.
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2. Деинсталиране на система за формиране на премия джакпот - 1 /един/ брой:
- тип BGJP 60-04, версия Fusion, идентификационен номер JP 120308 – 004 – при
деинсталиране натрупани от отчисления за премия джакпот парични средства ще се
разпределят по регламента на бонус игра „СЕДМИЧНА ПРЕМИЯ”, описана в чл. 18.
3. Подмяна на игрални автомати, свързани към система за формиране на премия
джакпот:
- тип AGTJP, идентификационен номер JP 08-07-0021.
4. Промяна на броя игрални автомати, свързани към системи за формиране на
премия джакпот:
- тип Classic Blend Jackpot System (CBJS), идентификационен номер CBJS 05267;
- EGT Progressive Jackpot, тип VGJP1, идентификационен номер 05353;
- тип AGTJP, идентификационен номер JP 08-07-0021.
5. След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
№

Тип, версия

Производител

Идентификационен номер

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

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

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

CBJS 05267
05353
JP 080213-105
JP 080213-107
43092174
JP 08-07-0021

Удостоверение
за одобрен тип
ДП
022
011
003
003
054
023

Процент на
отчисления
0.16
1.0
0.7
0.7
4.3
0.6

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.12.„ИЗПАУ - 2008”ЕООД, гр. София /изх. № П-2238/26.10.12/,/вх. № И2238/15.10.12г./
На 15.10.2012 г. с вх. № И-2238, 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 „ИЗПАУ 2008” ЕООД, гр. Любимец, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат с 5 /пет/ броя
игрални места с 1 /един/ брой игрален автомат с 1 /един/ брой игрално място, като в
резултат от подмяната игралните места се намаляват с 4 /четири/ броя, увеличаване с 4
/четири/ броя игрални автомата 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: с. Йерусалимово, община Любимец, ПИ № 000473, местност
„Кереч дере”, край АМ „Марица” - 88+970 ляво.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Разрешение №
И-1054/03.05.2012 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:
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І. Да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на „ИЗПАУ
- 2008” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Любимец, ул. „Църковна” № 22,
ЕИК: 200123364, представлявано от Христо Димитров Чорлов – управител, за подмяна
на 1 /един/ брой игрален автомат с 5 /пет/ броя игрални места с 1 /един/ брой игрален
автомат с 1 /един/ брой игрално място, като в резултат от подмяната игралните места се
намаляват с 4 /четири/ броя и увеличаване с 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална
зала с адрес: с. Йерусалимово, община Любимец, ПИ № 000473, местност „Кереч дере”,
край АМ „Марица” - 88+970 ляво.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 14 /четиринадесет/
броя игрални автомата с 14 /четиринадесет/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „ИЗПАУ - 2008” ЕООД, гр. Любимец,
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:
- Vega Jackpot System, тип EGT-JS22, идентификационен номер 84075.
2. След промяната в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
№

Тип, версия

Производител

1.
2.
3.

BGJP 20.11, 1.01
EGT Progressive Jackpot тип VGJP1
Vega Jackpot System тип EGT-JS22

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

Идентификационен номер
JP120319-002
80601
84075

Удостоверение за
одобрен тип ДП
003
011
099

Процент на
отчисление
1.3
1.7
1.9

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.13.„ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО”АД, гр. София /изх. № П-2240/26.10.12/,/вх. № И2240/15.10.12г./
На 15.10.2012 г. с вх. № И-2240, 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 „ПАЛМС МЕРКЮР
КАЗИНО” АД, гр. София, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати, 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. Пловдив, ул. „Райко Даскалов” № 8.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Разрешение №
И-1406/22.06.2012 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 за извършване на промени в издадения лиценз на „ПАЛМС
МЕРКЮР КАЗИНО” АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Илинден”, ул. „Кукуш” № 7, ЕИК: 175192081, представлявано заедно от Ангел
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Андонов Ирибозов и Илия Карамфилов Калибрадов, изразяващи се в подмяна на 2 /два/
броя игрални автомати и намаляване с 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с
адрес: гр. Пловдив, ул. „Райко Даскалов” № 8.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 39 /тридесет и девет/
броя игрални автомати с 46 /четиридесет и шест/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО” АД, гр. София, Задължителни
игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални
автомати, включващи следните промени:
1. Промяна на броя свързани автомати към системи за формиране на премия
джакпот:
- BGJP 20.11, 1.01, с производствен № JP 090527-122 - /от 4 на 6/;
- My Playmate Jackpot, с производствен № 110429-101 - /от 26 на 21/.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.14.„БАРГЕЙМ”АД, гр. София /изх. № П-2242/26.10.12/,/вх. № И-2242/16.10.12г./
На 16.10.2012 г. с вх. № И-2242, 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 „БАРГЕЙМ” АД,
гр. София, 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 в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Витоша” № 121.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Разрешение №
И-1504/29.06.2012 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, т. 11, чл. 38, ал. 1 – 3 и 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 за извършване на промени в издадения лиценз на
„БАРГЕЙМ” АД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Триадица”,
ул. „Алабин” № 34, ет. 2, ЕИК: 131196110, представлявано от Атанас Гочев Атанасов и
Ангел Андонов Ирибозов - заедно, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в
игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Витоша” № 121.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 28 /двадесет и осем/
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 игрален автомат свързан към система за формиране на премия
джакпот:
- тип BGJP 60-04, версия Fusion, идентификационен номер JP JP101101-004.
2. Промени в специални бонус премии:
- „Money for Nothing”;
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- „Money for Players”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.15.„ММ И В”ЕООД, гр. София /изх. № П-2243/26.10.12/,/вх. № И-2243/16.10.12г./
На 16.10.2012 г. с вх. № И-2243, 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 „ММ и В” 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 в игрална зала с адрес: гр. София, район „Възраждане”,
ул. „Царибродска” № 73.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Разрешение №
И-1540/29.06.2012 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, т. 11, чл. 38, ал. 1 – 3 и 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 за извършване на промени в издадения лиценз на
„ММ и В” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Триадица”,
ул. „Алабин” № 34 ЕИК: 130376326, представлявано от Боян Николов Боянов –
управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. София, район „Възраждане”, ул. „Царибродска” № 73.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 36 /тридесет и шест/
броя игрални автомати с 36 /тридесет и шест/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „ММ и В” 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 BGJP 60-04, версия Fusion, идентификационен номер JP110109-001.
2. Промени в бонус игри:
- Преустановява се провеждането на месечната бонус игра;
- Седмична бонус игра „Book of Wilds”.
3. Нова бонус игра:
- Седмична бонус игра „Treasure Island”.
4. Промени в специални бонус премии:
- „Money for Nothing;
- „Money for Players”.
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.
2.16.„ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН”АД, гр. София /изх. № П-2249/26.10.12/,/вх. №
И-2249/17.10.12г./
На 17.10.2012 г. с вх. № И-2249, 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 „ЕЛДОРАДО
КОРПОРЕЙШЪН” АД, гр. София, за подмяна на 2 /два/ 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. Русе,
ул. „Петко Д. Петков” № 7.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Разрешение №
И-1328/22.06.2012 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 за извършване на промени в издадения лиценз на
„ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН” АД със седалище и адрес на управление: гр. София,
район „Триадица”, ул. „Алабин” № 34, ет. 2, ЕИК: 121425308, представлявано от Антон
Георгиев Михов - управител и Руди Христов Баков -управител, заедно, изразяващи се в
подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Русе, ул. „Петко Д.
Петков” № 7.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 38 /тридесет и осем/
броя игрални автомата с 42 /четиридесет и два/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН” 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 система за формиране на премия
джакпот:
- тип BGJP 60-04, версия Fusion, идентификационен номер JP 051010-059.
2. Промени в специални бонус премии:
- „Money for Nothing”.
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.„Е.Г.-КЪРДЖАЛИ”ООД, гр. София /изх. № П-2255/26.10.12/,/вх. № И2255/17.10.12г./
На 17.10.2012 г. с вх. № И-2255, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, чл. 32, чл. 38,
ал. 1 и 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „Е.Г.-КЪРДЖАЛИ” ООД,
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гр. София, за увеличаване с 2 /два/ броя игрални автомата с 40 /четиридесет/ броя
игрални места в игрална зала с адрес: гр. Кърджали, ул. „Стефан Караджа” № 12.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Разрешение №
И-1684/23.07.2012 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 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 за извършване на промяна в издадения лиценз 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, изразяваща се в увеличаване с 2 /два/ броя игрални автомата с
40 /четиридесет/ броя игрални места в игрална зала с адрес: гр. Кърджали, ул. „Стефан
Караджа” № 12.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 16 /шестнадесет/ броя
игрални автомата с 54 /петдесет и четири/ 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.„В ИСИЕ И”ЕООД, гр. София /изх. № П-2256/29.10.12/,/вх. № И-2256/17.10.12г./
На 17.10.2012 г. с вх. № И-2256, 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 „В ИСИЕ И” ЕООД,
гр. София, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомати, намаляване с 1 /един/ брой
игрален автомат, утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и правила
за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални автомати и утвърждаване на
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. София, район „Красно село”, ул. „Кюстендил” № 66.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Разрешение №
И-1620/29.06.2012 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:
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І. Да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на „В ИСИЕ
И” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище”, ул. „Васил
Априлов” № 14, ЕИК: 130843609, представлявано от Благослав Пламенов Благоев управител, изразяващи се в подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомати и намаляване с
1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. София, район „Красно село”,
ул. „Кюстендил” № 66.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 23 /двадесет и три/
броя игрални автомати със 75 /седемдесет и пет/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „В ИСИЕ И” ЕООД, 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:
- Classic Blend Jackpot System (CBJS), с идентификационен номер CBJS 73038.
2. Инсталиране на 1 /един/ брой система за формиране на премия джакпот:
- Classic Blend Jackpot System (CBJS), с идентификационен номер CBJS 05323.
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 премиите джакпот, както
следва:
- до 1 000 лева се изплащат в деня на спечелването;
- до 5 000 лева се изплащат до три работни дни;
- над 5 000 лева се изплащат по банков път до три работни дни.
5. В игралната зала ще бъдат инсталирани 4 /четири/ броя системи за формиране
на премия джакпот, както следва:
№

Тип, версия

Производител

Идент. номер

1.
2.
3.
4.

Classic Blend Jackpot System (CBJS)
BGJP 20.11, 1.01
BGJP 60-04, Fusion
Mystery Fever Jackpot System, MFJS-900

„Евро Геймс Технолоджи” ООД
“Казино Технологии” АД
“Казино Технологии” АД
“Проксима-3” ООД

CBJS 05323
JP090521-126
JP101001-009
060020

Уд-ние за
одобрен тип ДП
022
003
052
064.2

Процент на
отчисление
1.9
1,0
2,0
2,0

ІІІ. Да утвърди на „В ИСИЕ И” ЕООД, 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.
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.„БЛЕК ЛЕЙБЪЛ КАЗИНО”ООД, гр. София /изх. № П-2257/26.10.12/,/вх. № И2257/17.10.12г./
На 17.10.2012 г. с вх. № И-2257, 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 „БЛЕК ЛЕЙБЪЛ
КАЗИНО” ООД, гр. София, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата, увеличаване с
4 /четири/ броя игрални автомата и утвърждаване на промени 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 финансов контрол при
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провеждане на хазартни игри с игрални автомати и образци за счетоводна отчетност за
игрална зала с адрес: гр. Хасково, ул. „Сан Стефано” № 3.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Разрешение №
И-1533/29.06.2012 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, 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 за извършване на промени в издадения лиценз на „БЛЕК
ЛЕЙБЪЛ КАЗИНО” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Витоша”,
бул. „Тодор Каблешков”, № 53, вх. В, ет. 1, ап. 106, ЕИК: 200433128, представлявано от
Марин Кръстев Карагьозов - управител и Георги Делчев Георгиев– управител, заедно и
поотделно, изразяващи се в подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата и увеличаване с
4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Хасково, ул. „Сан Стефано”
№ 3.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 52 /петдесет и два/
броя игрални автомата с 59 /петдесет и девет/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „БЛЕК ЛЕЙБЪЛ КАЗИНО” ООД, гр. София:
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 - 3 /три/ броя:
- тип BGJP 20.11, версия 1.01, идентификационен номер JP081219-030;
- тип BGJP 60-04, версия Fusion, идентификационен номер JP070704-003;
- тип Classic Blend Jackpot System (CBJS), идентификационен номер CBJS 05325.
2. Инсталиране на системи за формиране на премия джакпот - 2 /два/ броя:
- тип BGJP 60-04, версия Fusion, идентификационен номер JP 120821-007;
- Vega Jackpot System тип EGT-JS22, идентификационен номер 83114.
3. Промяна на броя игрални автомати, свързани в система за формиране на
премия джакпот:
- тип EGT Progressive Jackpot (VGJP1), идентификационен номер 08634.
4. Промяна на размера на паричните средства, които могат да се изплащат в брой
- от 15 000 лева на 5 000 лева.
5. След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
№

Тип, версия

Производител

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Classic Blend Jackpot System /CBJS/
EGT Progressive Jackpot (VGJP1)
BGJP 20.11, 1.01
BGJP 20.11, 1.01
BGJP 20.11, 1.01
KING GAMES, MULTI NET 2
EGT Progressive Jackpot (VGJP1)
BGJP 20.11, 1.01
JOPPY, CIDS
Jewel Jackpot
BGJP 60-04, Fusion
Vega Jackpot System тип EGT-JS22

„Евро Геймс Технолоджи” ООД
„Евро Геймс Технолоджи” ООД
„Казино Технологии” АД
„Казино Технологии” АД
„Казино Технологии” АД
„Глобекс 99” ООД
„Евро Геймс Технолоджи” ООД
„Казино Технологии” АД
„ДЖИ.ПИ.ЕЛ” ЕООД
DLV, Латвия
„Казино Технологии”АД
„Евро Геймс Технолоджи“ ООД

Идентификационен номер
CBJS 74199
08634
JP080527-040
JP080527-041
JP080527-042
007-04090
71678
JP080527-034
CIDS 00003
00JM5144
JP 120821-007
83114

Удостоверение за
одобрен тип ДП
022
011
003
003
003
028
011
003
067
079
052
099

Процент на
отчисление
1.9
1.6
1,0
1,0
1,0
2,0
1.6
1,0
1,0
1,5
2.0
1.9
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ІІІ. Да утвърди на „БЛЕК ЛЕЙБЪЛ КАЗИНО” ООД, гр. София,
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 - 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.
2.20.„Е.Г.-СОФИЯ ВМ”ЕООД, гр. София /изх. № П-2258/26.10.12/,/вх. № И2258/17.10.12г./
На 17.10.2012 г. с вх. № И-2258, 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 „Е.Г.-София
ВМ” ЕООД, гр. София, 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 с игрални автомати, и в 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 с адрес: гр. София, ул. „Академик Иван
Евстатиев Гешов” № 50.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Разрешение №
И-887/03.05.2012 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 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 за извършване на промени в издадения лиценз на „Е.Г.София ВМ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Витоша”,
бул. „Тодор Каблешков” № 53, вх. В, ет. 1, ап. 106, ЕИК 131145233, представлявано от
Благослав Пламенов Благоев– управител, изразяващи се в подмяна на 4 /четири/ броя
игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, ул. „Академик Иван Евстатиев
Гешов” № 50.
След промяната в игралната зала ще бъдат в експлоатация 23 /двадесет и три/
броя игрални автомата с 23 /двадесет и три/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „Е.Г.-София ВМ” ЕООД, гр. София,
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 70001.
2. Инсталиране на система за формиране на премия джакпот - 1 /един/ брой:
- тип Classic Blend Jackpot System (CBJS), идентификационен номер CBJS 05325.
3. Промяна на размера на паричните средства, които могат да се изплащат в брой.
4. След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
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„Казино Технологии” АД
„Казино технологии” АД
„Евро Геймс Технолоджи” ООД
„Евро Геймс Технолоджи” ООД

Идентификационен номер
JP090521-124
JP070531-001
CBJS 05325
73055

Удостоверение за
одобрен тип ДП
003
052
022
011

Процент на
отчисление
1,0
2,0
1,9
1,6

„Проксима-3” ООД

060022

064.2

2,0

№

Тип, версия

Производител

1.
2.
3.
4.

BGJP 20.11, 1.01
BGJP 60-04, Fusion
Classic Blend Jackpot System (CBJS)
EGT Progressive Jackpot тип VGJP1
Mystery Fever Jackpot System
(MFJS) тип MFJS-900

5.

III. Да утвърди на „Е.Г.-София ВМ” ЕООД, гр. София,
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.
2.21.„Е.Г.-СИМИТЛИ”ЕООД, гр. София /изх. № П-2259/26.10.12/,/вх. № И2259/17.10.12г./
На 17.10.2012 г. с вх. № И-2259, 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 „Е.Г. СИМИТЛИ” ЕООД, гр. София, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата, намаляване
с 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, и
в 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. Симитли, ул. „Георги Димитров” № 38Б.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Разрешение №
И-63/14.02.2012 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 за извършване на промени в издадения лиценз на „Е.Г. СИМИТЛИ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Витоша”,
бул. „Тодор Каблешков” № 53, вх. В, ет. 1, ап. 106, ЕИК: 131452435, представлявано от
Людмил Иванов Мицин - управител, изразяващи се в подмяна на 3 /три/ броя игрални
автомата и намаляване с 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Симитли, ул. „Георги Димитров” № 38Б.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 11 единадесет/ броя
игрални автомата с 11 /единадесет/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „Е.Г. - СИМИТЛИ” 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:
- тип BGJP 20.11, версия 1.01, идентификационен номер JP 070820-001.
2. Промяна на броя игрални автомати, свързани в системи за формиране на
премия джакпот:
- тип BGJP 20.11, версия 1.01, идентификационен номер JP 070723-021;
- EGT Progressive Jackpot тип VGJP1, идентификационен номер 71675.
3. Промяна на размера на паричните средства, които могат да се изплащат в брой
- от 15 000 лева на 5 000 лева.
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
Classic Blend Jackpot System (CBJS)
EGT Progressive Jackpot тип VGJP1

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

Идентификационен номер
JP 070723-021
CBJS 05323
71675

Удостоверение за
одобрен тип ДП
003
022
011

Процент на
отчисление
1.0
1.9
1.6

ІІІ. Да утвърди на „Е.Г. - СИМИТЛИ” ЕООД, гр. София:
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 - от 15 000 лева на 5 000 лева.
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.„Е.Г.-БАНСКО”ЕООД, гр. София /изх. № П-2260/26.10.12/,/вх. № И2260/17.10.12г./
На 17.10.2012 г. с вх. № И-2260, 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 „Е.Г. БАНСКО” ЕООД, гр. София, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата,
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, и в 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. Банско, ул. „Пирин” № 55-57, хотелски комплекс „Вихрен”.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Разрешение №
И-144/14.02.2012 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:
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І. Да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на
„Е.Г. – БАНСКО” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Витоша”, бул. „Тодор Каблешков” № 53, вх. В, ет. 1, ап. 106, ЕИК: 131221186,
представлявано от Йордан Иванов Мицин – управител, изразяващи се в подмяна на 4
/четири/ броя игрални автомата и намаляване с 1 /един/ брой игрален автомат в игрална
зала с адрес: гр. Банско, ул. „Пирин” № 55-57, хотелски комплекс „Вихрен”.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 15 /петнадесет/ броя
игрални автомата с 18 /осемнадесет/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „Е.Г. – БАНСКО” ЕООД, гр. София:
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 20.11, версия 1.01, идентификационен номер JP 070801-002.
2. Инсталиране на система за формиране на премия джакпот - 1 /един/ брой:
- тип BGJP 20.11, версия 1.01, идентификационен номер JP 070820-001.
3. Промяна на броя игрални автомати, свързани в система за формиране на
премия джакпот:
- тип BGJP 60-04, версия Fusion, идентификационен номер JP101011-004.
4. Промяна на размера на паричните средства, които могат да се изплащат в брой
– от 15 000 лева на 5 000 лева.
5. След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
№

Тип, версия

Производител

Идентификационен номер

Удостоверение за
одобрен тип ДП

Процент на
отчисление

1.
2.
3.
4.

Classic Blend Jackpot System /CBJS/
BGJP 20-11, 1.01
EGT Progressive Jackpot (VGJP1)
BGJP 60-04, Fusion

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

CBJS 05324
JP 070820-001
71677
JP101011-004

022
003
011
052

1.9
1.0
1.6
2.0

ІІІ. Да утвърди на „Е.Г. – БАНСКО” ЕООД, гр. София:
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 - от 15 000 лева на 5 000 лева.
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.„ИРАДА - БЪЛГАРИЯ”ООД, гр. София /изх. № П-2281/29.10.12/,/вх. № И2281/23.10.12г./
На 23.10.2012 г. с вх. № И-2281, 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 „ИРАДА БЪЛГАРИЯ” ООД, гр. София, 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 с игрални автомати, за игрална зала с адрес: гр. Варна,
бул. “Владислав Варненчик” № 186.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Разрешение №
И-1388/29.06.2012 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. 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 за извършване на промени в издадения лиценз на „ИРАДА
- БЪЛГАРИЯ” ООД, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Алабин”№ 34,
ЕИК: 131002203, представлявано от Станислав Венков Николаев – управител,
изразяващи се в подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. Варна, бул. “Владислав Варненчик” № 186.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 53 /петдесет и три/
броя игрални автомати с 81 /осемдесет и един/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „ИРАДА - БЪЛГАРИЯ” ООД, 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 системи за формиране на премия
джакпот:
- BGJP 60-04, Fusion, с идентификационен № JP 100603-015 311 - /от 14 на16/;
- Classic Blend Jackpot System (CBJS), с идентификационен № CBJS 07518 - /от 8
на 6/.
2. Промени в бонус игри:
2.1. В чл. 26 в абзаца за ІІІ ниво се добавя „или лап-топ”.
2.2. В чл. 28 в абзаца за І ниво се записва 300 вместо досегашното 500.
2.3. Преустановява се провеждането на досегашната седмична бонус игра,
регламентирана в раздел VІ. На нейно място в чл. 33 се регламентират:
• седмична бонус игра „Златен шанс”, която се провежда всеки петък от 21.00
часа;
• втора седмична бонус игра „Double Bonus Roulette”, която се провежда всеки
вторник от 20.00 часа.
2.4. В чл. 39 се добавят думите „20 или 50 лева”.
2.5. В чл. 36, ал. 3 числото 12 се заменя с 10. Същата промяна се нанася и в ал. 4
на същия член, в таблицата за брой картони за месеца.
Всички премии 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.
2.24.„СТЕДОНИ”ЕООД, гр. Варна /изх. № П-2244/26.10.12/,/вх. № И-2244/16.10.12г./
На 16.10.2012 г. с вх. № И-2244, 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 „СТЕДОНИ” ЕООД,
гр. Варна, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата 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. Девня, ул. „Здравец” № 20.
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Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Разрешение №
И-2086/14.02.2012 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 и 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 за извършване на промени в издадения лиценз на
„СТЕДОНИ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Варна, р-н „Младост”,
ж.к. „Възраждане”, бл. 15, вх. 4, ет. 3, ап. 79, ЕИК: 200234293, представлявано от Стефан
Дончев Николов – управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала
с адрес: гр. Девня, ул. „Здравец” № 20.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 10 /десет/ броя игрални
автомати с 10 /десет/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „СТЕДОНИ” ЕООД, гр. Варна,
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 - 2 /два/ броя:
- тип BGJP 60-04, версия Fusion, идентификационен номер JP 120925-003;
- EGT Progressive Jackpot тип VGJP1, идентификационен номер 05149.
2. 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
EGT Progressive Jackpot тип VGJP1

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

Идентификационен номер
JP 081103-053
JP 120925-003
05149

Удостоверение за
одобрен тип ДП
003
052
011

Процент на
отчисление
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.
2.25.„МЕТАЛ-2006”ЕООД, с. Катуница /изх. № П-2245/26.10.12/,/вх. № И2245/16.10.12г./
На 16.10.2012 г. с вх. № И-2245, 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 „МЕТАЛ –
2006” ЕООД, с. Катуница, за подмяна на 11 /единадесет/ броя игрални автомата с 18
/осемнадесет/ броя игрални места с 11 /единадесет/ броя игрални автомата с 11
/единадесет/ броя игрални места, като в резултат от подмяната игралните места се
намаляват със 7 /седем/ броя, увеличаване със 7 /седем/ броя игрални автомата 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. Пловдив,
бул. „Източен” № 48.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Разрешение №
И-1664/23.07.2012 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. 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 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 за извършване на промени в издадения лиценз на „МЕТАЛ
– 2006” ЕООД със седалище и адрес на управление: с. Катуница, община Садово, област
Пловдив, ул. „Възраждане” № 27, ЕИК: 160050083, представлявано от Петър Юрданов
Атанасов - управител, за подмяна на 11 /единадесет/ броя игрални автомата с 18
/осемнадесет/ броя игрални места с 11 /единадесет/ броя игрални автомата с 11
/единадесет/ броя игрални места, като в резултат от подмяната игралните места се
намаляват със 7 /седем/ броя и увеличаване със 7 /седем/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр. Пловдив, бул. „Източен” № 48.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 49 /четиридесет и
девет/ броя игрални автомата с 49 /четиридесет и девет/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „МЕТАЛ – 2006” ЕООД, с. Катуница,
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 Classic Blend Jackpot System (CBJS), идентификационен номер CBJS 76157;
- тип Classic Blend Jackpot System (CBJS), идентификационен номер CBJS 03388.
2. Инсталиране на система за формиране на премия джакпот - 1 /един/ брой:
- Vega Jackpot System, тип EGT-JS22, идентификационен номер 84090.
3. След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:

“Казино Технологии” АД
“Казино Технологии” АД
“Казино Технологии” АД
Gamekeeper Ltd Group

Идентификационен номер
JP 090909-033
JP 090909-034
JP 110302-005
008

Удостоверение за
одобрен тип ДП
003
003
052
043

Процент на
отчисление
1.0
1.0
1.1
0.3

Atronic International GmbH

14327338

054

1.5

“Евро Геймс Технолоджи” ООД

84090

099

1.5

№

Тип, версия

Производител

1.
2.
3.
4.

BGJP 20.11, 1.01
BGJP 20.11, 1.01
BGJP 60-04, Fusion
Jackpot Drawing System, 1.0.67
Atronic Progressive Link
тип King Kong Cash
Vega Jackpot System
тип EGT-JS22

5.
6.

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.26.„АНЕЛ 98”ЕООД, гр. София /изх. № П-2248/26.10.12/,/вх. № И-2248/17.10.12г./
На 17.10.2012 г. с вх. № И-2248, 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 „АНЕЛ 98” ЕООД,
гр. София, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат, 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. София, бул. “Витоша” № 31-33.
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Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Разрешение №
И-1064/03.05.2012 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 за извършване на промени в издадения лиценз на „АНЕЛ
98” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Възраждане”,
бул. „Тодор Александров” № 14, бл. АХК „АНЕЛ”, ЕИК: 121634756, представлявано от
Ангел Борисов Симеонов - управител, изразяващи се в подмяна на 1 /един/ брой игрален
автомат и увеличаване с 2 /два/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София,
бул. “Витоша” № 31-33.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 26 /двадесет и шест/
броя игрални автомата с 28 /двадесет и осем/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „АНЕЛ 98” ЕООД, гр. София, 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 в системи за формиране на премия
джакпот:
- BGJP 20.11, 1.01, с идентификационен № JP040719-021 – /от 3 на 9/;
- BGJP 20.11, 1.01, с идентификационен № JP100421-012 – /от 7 на 4/;
- BGJP 20.11, 1.01, с идентификационен № JP 100421-013 – /от 3 на 2/.
2. Подмяна на игрален автомат към система за формиране на премия джакпот:
- BGJP 60-04, Fusion, с идентификационен № JP051025-018.
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. 20 се променя размерът при изплащане на премиите джакпот, както
следва:
- до 1 000 лева се изплащат в деня на спечелването;
- до 5 000 лева се изплащат до три работни дни;
- над 5 000 лева се изплащат по банков път до три 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.
2.27.„ЕЛ.ДЖИ.ЕС.-99”ООД, гр. София /изх. № П-2250/26.10.12/,/вх. № И2250/17.10.12г./
На 17.10.2012 г. с вх. № И-2250, 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 „EЛ.ДЖИ.
ЕС. - 99” ООД, гр. София, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата и утвърждаване
на промени в Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане
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на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Варна, р-н „Младост”,
ул. „Гео Милев” № 2, ет. 1, Битов комбинат - партер.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора Удостоверение за
издаден лиценз № И-1852/19.09.2012 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 и чл. 69, 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:
І. Да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на
„EЛ.ДЖИ.ЕС.-99” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Красно
село”, бул. „България” № 58, вх. В, ет. 2, ап. 6, ЕИК: 121647166, представлявано от
Борислав Душков Михайлов – управител, и Светлана Ганчева Милева – управител,
заедно и поотделно, изразяващи се в подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална
зала с адрес: гр. Варна, р-н „Младост”, ул. „Гео Милев” № 2, ет. 1, Битов комбинат партер.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 40 /четиридесет/ броя
игрални автомати с 43 /четиридесет и три/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „EЛ.ДЖИ.ЕС.-99” ООД, гр. София,
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:
- тип BGJP 20.11, версия 1.01, идентификационен номер JP 080510-104.
2. Подмяна на свързани игрални автомати към системи за формиране на премия
джакпот от различни игрални зали:
- тип Advansys Progressive Jackpot System – Local Controller, идентификационен
номер 574940802 /инсталирана в игралната зала/ – група 2;
- тип Advansys Progressive Jackpot System – Local Controller, идентификационен
номер 574940807 /инсталирана в игрална зала с адрес: гр. Варна, ул. „Людвиг Заменхов”
№ 4/ – група 2.
3. След промяната в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:

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

Идентификационен номер
05374
05375
JP 071025-124
JP 080510-104

Удостоверение за
одобрен тип ДП
011
011
003
003

Процент на
отчисление
1.0
1.0
1.0
1.0

Advansys d.o.o..

574940802

055

2.0

Advansys d.o.o..

574940807

056

2.0

№

Тип, версия

Производител

1.
2.
3.
4.

EGT Progressive Jackpot VGJP1
EGT Progressive Jackpot VGJP1
BGJP 20.11, 1.01
BGJP 20.11, 1.01
Advansys Progressive Jackpot System –
Local Controller
Advansys Progressive Jackpot System –
Wide Area Controller

5.
6.

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
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2.28.„ВЕНИС КАЗИНОС”ООД, гр. София /изх. № П-2268/29.10.12/,/вх. № И2268/19.10.12г./
На 19.10.2012 г. с вх. № И-2268, 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 „ВЕНИС
КАЗИНОС” ООД, гр. София, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата, увеличаване с
12 /дванадесет/ броя игрални автомата 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. „Васил Левски” № 29.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Удостоверение
за издаден лиценз № И-1804/29.08.2012 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 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 за извършване на промени в издадения лиценз на „ВЕНИС
КАЗИНОС” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Искър” № 14,
ЕИК: 131004720, представлявано от Георги Методиев Карабельов – управител, за
подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата, увеличаване с 12 /дванадесет/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Васил Левски” № 29.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 40 /четиридесет/ броя
игрални автомата с 50 /петдесет/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „ВЕНИС КАЗИНОС” ООД, гр. София,
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 20.11, версия 1.01, идентификационен номер JP 090521-121.
2. Инсталиране на система за формиране на премия джакпот - 1 /един/ брой:
- тип BGJP 20.11, версия 1.01, идентификационен номер JP080314-105.
3. Промяна на броя игрални автомати, свързани към система за формиране на
премия джакпо:
- тип Casino Link System, идентификационен номер 013.
4. Нови електронни карти.
5. Бонификации „CHANGE POINTS”.
6. Нова бонус игра „Бързи пари”.
7. Промени в Ежедневни и седмична бонус игри.
8. След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
№

Тип, версия

Производител

1.
2.

BGJP 20.11, 1.01
Casino Link System

“Казино Технологии” АД
Progressive Gaming Int. Corporation

Идентификационен
номер
JP080314-105
013

Удостоверение за
одобрен тип ДП
003
051

Процент на
отчисление
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
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Против - няма.
2.29.„ЗАМИТА ГЕЙМ КОМЕРС”ООД, с. Банево, област Бургас /изх. № П2269/29.10.12/,/вх. № И-2269/19.10.12г./
На 19.10.2012 г. с вх. № И-2269, 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 „ЗАМИТА ГЕЙМ
КОМЕРС” ООД, с. Банево, за увеличаване с 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. Айтос,
ул. „Христо Ботев” № 18Б.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Разрешение №
И-414/12.03.2012 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 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 за извършване на промени в издадения лиценз на
„ЗАМИТА ГЕЙМ КОМЕРС” ООД със седалище и адрес на управление: с. Банево,
област Бургас, ул. „Свобода” № 12, ЕИК: 102904161, представлявано от Златко
Димитров Костадинов – управител, изразяващи се в увеличаване с 3 /три/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. Айтос, ул. „Христо Ботев” № 18Б.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 20 /двадесет/ броя
игрални автомата с 25 /двадесет и пет/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „ЗАМИТА ГЕЙМ КОМЕРС” ООД, с. Банево, 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:
- Atronic Progressive Link тип King Kong Cash, идентификационен № 1232401001.
2. Промяна на размера на паричните средства, които могат да се изплащат в брой.
3. Промяна в условията за изплащане на специалните премии джакпот.
4. След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:

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

Идентификационен номер
CBJS 03677
00990
JP050302-001

Удостоверение за
одобрен тип ДП
022
011
003

Процент на
отчисление
1.4
1.9
1.0

Atronic International GmbH

1232401001

054

1.5

№

Тип, версия

Производител

1
2
3

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

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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2.30.„ОСКАР БЕТ”ООД, гр. Пловдив /изх. № П-2275/29.10.12/,/вх. № И2275/19.10.12г./
На 19.10.2012 г. с вх. № И-2275, 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 „ОСКАР БЕТ” ООД,
гр. Пловдив, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата с 6 /шест/ броя игрални места с
3 /три/ броя игрални автомата с 3 /три/ броя игрални автомата, като в резултат от
подмяната игралните места в залата се намаляват с 3 /три/ броя, увеличаване с 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 в игрална
зала с адрес: гр. Пловдив, ул. „Генерал Данаил Николаев” № 74-76.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Разрешение №
И-1636/23.07.2012 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 за извършване на промени в издадения лиценз 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, изразяващи се в подмяна на 3 /три/ броя игрални
автомата с 6 /шест/ броя игрални места с 3 /три/ броя игрални автомата с 3 /три/ броя
игрални автомата, като в резултат от подмяната игралните места в залата се намаляват с
3 /три/ броя и увеличаване с 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Пловдив, ул. „Генерал Данаил Николаев” № 74-76.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 33 /тридесет и три/
броя игрални автомата 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. Инсталиране на 1 /един/ брой система за формиране на премия джакпот:
- Vega Jackpot System, тип EGT-JS22, идентификационен № 81572.
2. Подмяна на игрални автомати свързани към система за формиране на премия
джакпот:
- тип BGJP 60-04, версия Fusion, идентификационен № JP120305-008.
3. Нова седмична бонус игра.
4. След промяната в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
№

Тип, версия

Производител

1
2
3
4
5

BGJP 20.11, 1.01
BGJP 60-04, Fusion
EGT Progressive Jackpot тип VGJP1
Classic Blend Jackpot System (CBJS)
Vega Jackpot System тип EGT-JS22

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

Идентификационен номер
JP120305-007
JP120305-008
82000
81568
81572

Удостоверение за
одобрен тип ДП
003
052
011
022.1
099

Процент на
отчисление
1.0
1.98
2.0
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.
2.31.СД„ЕЛДОРАДО-НПР-ИМПОРТ-ЕКСПОРТ-СИЕ”ООД, гр. Панагюрище /изх.
№ П-2276/29.10.12/,/вх. № И-2276/19.10.12г./
На 19.10.2012 г. с вх. № И-2276, 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 СД „ЕЛДОРАДОНПР-ИМПОРТ-ЕКСПОРТ-СИЕ”, гр. Панагюрище, 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. Пловдив, ул. „Никола Вапцаров” № 62.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Разрешение №
И-277/01.10.2012 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 за извършване на промени в издадения лиценз на
СД „ЕЛДОРАДО-НПР-ИМПОРТ-ЕКСПОРТ-СИЕ”, със седалище и адрес на
управление: гр. Панагюрище, ул. „30-ти Април” № 52, ЕИК: 112050243, представлявано
от Димитър Николаев Митев – управител, изразяващи се в подмяна на 11 /единадесет/
броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ул. „Никола Вапцаров”
№ 62.
В игралната зала ще бъдат монтирани и експлоатирани 37 /тридесет и седем/ броя
игрални автомата с 42 /четиридесет и два/ броя игрални места.
II. Да утвърди на СД „ЕЛДОРАДО-НПР-ИМПОРТ-ЕКСПОРТ-СИЕ”
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:
- Atronic Progressive Link, King Kong Cash, с идентификационен № 11037810.
2. Инсталиране на 2 /два / броя системи за формиране на премия джакпот:
- Atronic Progressive Link, King Kong Cash, с идентификационен № 14327336.
- Vega Jackpot System, EGT-JS 22, с идентификационен № 84012.
3. В чл. 21, 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. Създава се нов раздел ІV, който регламентира правила за формиране и
изплащане на джакпот премии и бонус игри:
4.1. В чл. 25 се регламентира нова всекидневна бонус игра „Happy Roulette”,
която се провежда всеки ден от седмицата и има две тегления – от 19.00 часа и от 21.00
часа.
4.2. В чл. 26 се регламентира месечна бонус игра „Happy Roulette”, която се
провежда на всяко 15 число на месеца и последния календарен ден от месеца от 22 часа.
Всички премии са за сметка на организатора.
ІV. В игралната зала ще функционират следните системи за формиране на премия
„Джакпот”:
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№

Тип, версия

Производител

Идент. номер

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

BGJP 20.11, 1.01
BGJP 60-04, Fusion
EGT Progressive Jackpot, VGJP1
Classic Blend Jackpot System (CBJS)
Atronic Progressive Link, King Kong Cash
Vega Jackpot System, EGT-JS 22

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

JP 120119-102
JP 120119-007
05490
CBJS 07511
14327336
84012

Уд-ние за
одобрен тип ДП
003
052
011
022
054
099

Процент на
отчисления
1.0
4.5
1.5
1.5
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.
2.32.„МЕРИЛИН 1”ЕООД, гр. Варна /изх. № П-2277/29.10.12/,/вх. № И2277/19.10.12г./
На 19.10.2012 г. с вх. № И-2277, 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
„МЕРИЛИН 1” ЕООД, гр. Варна, 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. Шумен,
ул. „Панайот Волов” № 3.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Разрешение №
И-1040/03.05.2012 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 за извършване на промени в издадения лиценз на
„МЕРИЛИН 1” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Вяра”, бл. 4,
вх. 2, ет. 6, ап. 38, ЕИК: 103883599, представлявано от Петър Атанасов Петров –
управител, изразяващи се в подмяна на 7 /седем/ броя игрални автомати, за игрална зала
с адрес: гр. Шумен, ул. „Панайот Волов” № 3.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 30 /тридесет/ броя
игрални автомати с 30 /тридесет / броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „МЕРИЛИН 1” ЕООД, Задължителни игрални условия и
правила за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални автомати, включващи
следните промени:
1. Промяна на броя игрални автомати към система за формиране на премия
джакпот:
- ST-JPD, 1.01, I идентификационен № ДП 0452 - /от 17 на 14/.
2. В чл. 20, 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.
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3. В раздел ІV, който регламентира правилата за организиране и провеждане на
парични бонус игри се преустановява провеждането на досегашните и се регламентират
нови бонус игри:
3.1. Бонус игра № 1 /седмична/, която се провежда в понеделник от 21.00 часа;
3.2. Бонус игра № 2 /месечна/, която се провежда всеки последен петък от месеца
от 21.00 часа;
3.3. Всекидневна бонус игра „Втори шанс”.
Паричните 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.
2.33.„ПРИЗМА 08”ЕООД, гр. Павликени /изх. № П-2278/29.10.12/,/вх. № И2278/19.10.12г./
На 19.10.2012 г. с вх. № И-2278, 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 „ПРИЗМА 08” ЕООД,
гр. Павликени, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат с 4 /четири/ броя игрални
места с 1 /един/ брой игрален автомат с 1 /един/ брой игрални места, увеличаване с
3 /три/ броя игрални автомати с 3 /три / броя игрални места, в резултат на което
досегашният брой на игралните места в залата остава непроменен, 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. Трявна, област Габрово,
ул. „Ангел Кънчев” № 73.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Разрешение №
И-104/14.02.2012 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 за извършване на промени в издадения лиценз на
“ПРИЗМА 08” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Павликени, ул. ”Илия
Златев” № 10 Б, ЕИК: 200447035, представлявано от Даринка Гечева Аргирова управител, изразяващи се в подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат с 4 /четири/ броя
игрални места с 1 /един/ брой игрален автомат с 1 /един/ брой игрални места и
увеличаване с 3 /три/ броя игрални автомати с 3 /три / броя игрални места в игрална зала
с адрес: гр. Трявна, област Габрово, ул. „Ангел Кънчев” № 73.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 15 /петнадесет/ броя
игрални автомати с 15 /петнадесет/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „ПРИЗМА 08” ЕООД, гр. Павликени, Задължителни игрални
условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални автомати,
включващи следните промени:
1. Промяна в броя на игралните автомати, свързани към система за формиране на
премия джакпот:
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- JOPPY, JP-Pro, с идентификационен № JP 00021– /от 5 на 6/.
2. В чл. 18, 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. Премахва се досегашния раздел ІV, регламентиращ провеждането на бонус
игри.
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.ЕТ„КОЛЬО НЕНОВ НИКОЛОВ”, гр. Кубрат /изх. № П-2282/29.10.12/,/вх. № И2282/23.10.12г./
На 23.10.2012 г. с вх. № И-2282, 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 ЕТ „КОЛЬО НЕНОВ
НИКОЛОВ”, гр. Кубрат, 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. Завет, ул. „Хан Крум”
№ 2.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Разрешение №
И-221/02.04.2012 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 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 за извършване на промени в издадения лиценз на
ЕТ „КОЛЬО НЕНОВ НИКОЛОВ”, със седалище и адрес на управление: гр. Кубрат,
област Разград, ул. „Цар Освободител” № 10, ЕИК: 826000780, представляван от Силвия
Иванова Дакова - прокурист, изразяващи се в подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат
в игрална зала с адрес: гр. Завет, ул. „Хан Крум” № 2.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 12 /дванадесет/ броя
игрални автомати с 12 /дванадесет/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на ЕТ „КОЛЬО НЕНОВ НИКОЛОВ”, гр. Кубрат, Задължителни
игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални
автомати, включващи следната промяна:
1. Промяна на броя игрални автомати свързани към система за формиране на
премия джакпот:
- Fever Jackpot System, MFJS-900, с идентификационен №000010- /от 6 на 8/.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
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Против - няма.
2.35.„ВИЛОКС ГРУП”ЕООД, гр. София /изх. № П-2283/29.10.12/,/вх. № И2283/23.10.12г./
На 23.10.2012 г. с вх. № И-2283, 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 „ВИЛОКС
ГРУП” ЕООД, гр. София, за подмяна на 8 /осем/ 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. Сливен, ул. „Братя
Миладинови” № 23.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Разрешение №
И-1254/03.07.2012 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 за извършване на промени в издадения лиценз на
„ВИЛОКС ГРУП” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Овча
купел”, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 12, ЕИК: 040348114, представлявано от Вернер
Клайн - управител и Томаш Мачий Петриковски - управител, заедно, изразяващи се в
подмяна на 8 /осем/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Сливен, ул. „Братя
Миладинови” № 23.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 21 /двадесет и един/
броя игрални автомата с 21 /двадесет и един/ 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 в система за формиране на премия
джакпот:
- тип Octavian, идентификационен номер S4UT6B-OV88.
2. Промяна на размера на паричните средства, които могат да се изплащат в брой
- от 15 000 лева на 5 000 лева.
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.„ВИЛОКС ГРУП”ЕООД, гр. София /изх. № П-2284/30.10.12/,/вх. № И2284/23.10.12г./
На 23.10.2012 г. с вх. № И-2284, 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 „ВИЛОКС
ГРУП” ЕООД, гр. София, за подмяна на 8 /осем/ броя игрални автомата и утвърждаване
на промени в Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане
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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-1669/23.07.2012 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 за извършване на промени в издадения лиценз на
„ВИЛОКС ГРУП” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Овча
купел”, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 12, ЕИК: 040348114, представлявано от Вернер
Клайн - управител и Томаш Мачий Петриковски - управител, заедно, изразяващи се в
подмяна на 8 /осем/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София,
бул. „Ломско шосе” № 144.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 23 /двадесет и три/
броя игрални автомата 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. Промяна на броя игрални автомати, свързани в система за формиране на
премия джакпот:
- тип Octavian, идентификационен номер S4UT6B-OV02.
2. Подмяна на игрални автомати, свързани в система за формиране на премия
джакпот:
- тип Octavian, идентификационен номер S4UT6B-OV02.
3. Промяна на размера на паричните средства, които могат да се изплащат в брой
- от 15 000 лева на 5 000 лева.
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.„ВИЛОКС ГРУП”ЕООД, гр. София /изх. № П-2285/30.10.12/,/вх. № И2285/23.10.12г./
На 23.10.2012 г. с вх. № И-2285, 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 „ВИЛОКС
ГРУП” ЕООД, гр. София, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата и
утвърждаване на промяна в Задължителни игрални условия и правила за организиране и
провеждане на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София,
ул. „Кюстендил” № 66.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора Удостоверение за
издаден лиценз № И-1749/30.08.2012 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. 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 и 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 за извършване на промени в издадения лиценз на
„ВИЛОКС ГРУП” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Овча
купел”, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 12, ЕИК: 040348114, представлявано от Вернер
Клайн - управител и Томаш Мачий Петриковски - управител, заедно, изразяващи се в
подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София,
ул. „Кюстендил” № 66.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 24 /двадесет и четири/
броя игрални автомата с 29 /двадесет и девет/ 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 подмяна на игрални автомати свързани
към система за формиране на премия джакпот Octavian, идентификационен номер
S4UT6B-OV86.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.38.„ВИЛОКС ГРУП”ЕООД, гр. София /изх. № П-2286/29.10.12/,/вх. № И2286/23.10.12г./
На 23.10.2012 г. с вх. № И-2286, 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 „ВИЛОКС
ГРУП” ЕООД, гр. София, за подмяна на 8 /осем/ броя игрални автомата и утвърждаване
на промяна в Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на
хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Русе, бул. „Липник”,
търговски обект „Олимп”.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Разрешение №
И-1085/03.05.2012 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 и 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 за извършване на промени в издадения лиценз на
„ВИЛОКС ГРУП” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Овча
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купел”, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 12, ЕИК: 040348114, представлявано от Вернер
Клайн - управител и Томаш Мачий Петриковски - управител, заедно, изразяващи се в
подмяна на 8 /осем/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Русе,
бул. „Липник”, търговски обект „Олимп”.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 20 /двадесет/ броя
игрални автомати с 20 /двадесет/ 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 подмяна на игрални автомати свързани
към система за формиране на премия джакпот Octavian, идентификационен номер
S4UT6B- OV34.
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.„ВИЛОКС ГРУП”ЕООД, гр. София /изх. № П-2287/30.10.12/,/вх. № И2287/23.10.12г./
На 23.10.2012 г. с вх. № И-2287, 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 „ВИЛОКС
ГРУП” ЕООД, гр. София, за подмяна на 15 /петнадесет/ броя игрални автомата,
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. Петрич, ул. „Асен Златаров” № 2а, хотел „Елена”.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Разрешение №
И-1068/03.05.2012 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 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 за извършване на промени в издадения лиценз на
„ВИЛОКС ГРУП” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Овча
купел”, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 12, ЕИК: 040348114, представлявано от Вернер
Клайн - управител и Томаш Мачий Петриковски - управител, заедно, изразяващи се в
подмяна на 15 /петнадесет/ броя игрални автомата и намаляване с 1 /един/ брой игрален
автомат в игрална зала с адрес: гр. Петрич, ул. „Асен Златаров” № 2а, хотел „Елена”.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 24 /двадесет и четири/
броя игрални автомата с 24 /двадесет и четири/ 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 следените промени:
1. Подмяна на игрални автомати, свързани към система за формиране на премия
джакпот:
- тип OCTAVIAN, идентификационен № S4UT6B- OV85.
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2. Промяна на броя игрални автомати, свързани към система за формиране на
премия джакпот:
- тип OCTAVIAN, идентификационен № S4UT6B- OV85.
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.„ВИЛОКС ГРУП”ЕООД, гр. София /изх. № П-2289/30.10.12/,/вх. № И2289/23.10.12г./
На 23.10.2012 г. с вх. № И-2289, 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 „ВИЛОКС
ГРУП” ЕООД, гр. София, за подмяна на 8 /осем/ броя игрални автомата, увеличаване с 2
/два/ броя игрални автомата 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. Асеновград, ул. „Съединение” № 1.
Искането е за вписване на промени в даденото на организатора Разрешение № И1081/03.05.2012 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 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 за извършване на промени в издадения лиценз на
„ВИЛОКС ГРУП” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Овча
купел”, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 12, ЕИК: 040348114, представлявано от Вернер
Клайн – управител, и Томаш Мачий Петриковски - управител, заедно, за подмяна на 8
/осем/ броя игрални автомата и увеличаване с 2 /два/ броя игрални автомата в игрална
зала с адрес: гр. Асеновград, ул. „Съединение” № 1.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 22 /двадесет и два/
броя игрални автомата с 22 /двадесет и два/ 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. Промяна на броя свързани автомати към система за формиране на премия
джакпот:
- тип OCTAVIAN, идентификационен № S4UT6B-OV11.
2. Подмяна на игрални автомати, свързани към система за формиране на премия
джакпот:
- тип OCTAVIAN, идентификационен № S4UT6B-OV11.
3. Промяна на размера на паричните средства, които могат да се изплащат в брой
- от 15 000 лева на 5 000 лева.
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.
2.41.„КАЗИНО БУДА”ЕООД, гр. София /изх. № П-2291/30.10.12/,/вх. № И2291/24.10.12г./
На 24.10.2012 г. с вх. № И-2291, 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 „КАЗИНО
БУДА” ЕООД, гр. София, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат с 6 /шест/ броя
игрални места с 1 /един/ брой игрален автомат с 1 /един/ брой игрално място,
увеличаване с 5 /пет/ броя игрални автомата, в резултат на което досегашният брой на
игралните места остава непроменен в залата 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. Пловдив, ул. „Златю Бояджиев” № 1.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора Удостоверение за
издаден лиценз № И-1775/30.08.2012 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 за извършване на промени в издадения лиценз на
„КАЗИНО БУДА” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Младост”, ул. „Михаил Тенев” № 6, ет. 2, ЕИК: 175086943, представлявано от Малина
Иванова Славчева – управител, изразяващи се в подмяна на 1 /един/ брой игрален
автомат с 6 /шест/ броя игрални места с 1 /един/ брой игрален автомат с 1 /един/ брой
игрално място и увеличаване с 5 /пет/ броя игрални автомата, в резултат на което
досегашният брой на игралните места остава непроменен в игрална зала с адрес:
гр. Пловдив, ул. „Златю Бояджиев” № 1.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 48 /четиридесет и осем/
броя с 55 /петдесет и пет/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „КАЗИНО БУДА” ЕООД, гр. Пловдив,
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:
1.1. CAT 4 CASH тип EGT-JS31, идентификационен № 84102.
2. Нова дневна бонус игра.
3. Нова допълнителна бонус игра.
4. Промени в седмична бонус игра.
5. След промяната в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
№

Тип, версия

Производител

1
2
3
4

BGJP 20.11, 1.01
BGJP 20.11, 1.01
Classic Blend Jackpot System (CBJS)
CAT 4 CASH тип EGT-JS31

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

Идентификационен номер
JP 071024-109
JP 071024-110
CBJS 70018
84102

Удостоверение за
одобрен тип ДП
003
003
022
095

Процент на
отчисление
1,0
1,0
1.7
5.0
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Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.42.„КАЗИНО БУДА”ЕООД, гр. София /изх. № П-2292/30.10.12/,/вх. № И2292/24.10.12г./
На 24.10.2012 г. с вх. № И-2292, 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 „КАЗИНО
БУДА” ЕООД, гр. София, за подмяна на 5 /пет/ 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. София, район
„Кремиковци”, ж.к. „Ботунец”, ул. „Балкан” № 1-А. Искането е за вписване на промени в
даденото на организатора Разрешение № И-1307/03.07.2012 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 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 за извършване на промени в издадения лиценз на
„КАЗИНО БУДА” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Младост”, ул. „Михаил Тенев” № 6, ет. 2, ЕИК: 175086943, представлявано от Малина
Иванова Славчева – управител, изразяващи се в подмяна на 5 /пет/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. София, район „Кремиковци”, ж.к. „Ботунец”,
ул. „Балкан” № 1-А.
След промяната в игралната зала ще бъдат в експлоатация 32 /тридесет и два/
броя игрални автомата с 37 /тридесет и седем/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „КАЗИНО БУДА” ЕООД, гр. София,
Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на
хазартни игри с игрални автомати, включващи следната промяна:
1. Подмяна на игрални автомати, свързани към система за формиране на премия
джакпот:
- тип Classic Blend Jackpot System (CBJS), идентификационен № 80264.
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.„КАЗИНО ПЕРЛА”ООД, гр. София /изх. № П-2293/30.10.12/,/вх. № И2293/24.10.12г./
На 24.10.2012 г. с вх. № И-2293, 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 „КАЗИНО
ПЕРЛА” ООД, гр. София, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат, увеличаване с 5
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/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. „Независимост” № 2, х-л „Добруджа”.
Искането е за вписване на промени в издадено Удостоверение за издаден лиценз
№ И-1870/30.08.2012 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 за извършване на промени в издадения лиценз на
„КАЗИНО ПЕРЛА” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Младост”, ул. „Михаил Тенев” № 6, ет. 2, ЕИК: 175382586, представлявано заедно и
поотделно от Данаил Христов Илиев и Борислав Душков Михайлов – управители,
изразяващи се в подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат и увеличаване с 5 /пет/ броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Добрич, ул. „Независимост” № 2,
х-л „Добруджа”.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 50 /петдесет/ броя
игрални автомати с 62 /шестдесет и два/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „КАЗИНО ПЕРЛА” ООД, гр. София, Задължителни игрални
условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални автомати,
включващи следната промяна:
1. Инсталиране на 1 /един/ брой система за формиране на премия джакпот:
- Cat 4 Cash, EGT-JS31, с идентификационен № 84108.
2. В игралната зала ще функционират следните системи за формиране на премия
джакпот:
№
1.
2.
3.
4.

Тип, версия

Производител

Classic Blend Jackpot System /CBJS/
BGJP 20.11, 1.01
BGJP 20.11, 1.01
Cat 4 Cash, EGT-JS31

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

Произв.
Номер
CBJS 10433
JP101211-101
JP101211-102
84108

Уд-ние за
одобр. Тип ДП
022
003
003
095

Процент
на отчисл.
1,7
1,0
1,0
5,0

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.44.„УИН БЕТ-3”ООД, гр. София /изх. № П-2295/30.10.12/,/вх. № И-2295/24.10.12г./
На 24.10.2012 г. с вх. № И-2295, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11, чл. 32,
чл. 38, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „УИН БЕТ-3” ООД,
гр. София, 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 в игрална зала с адрес: гр. Бургас, ул. „Александровска” № 21,
х-л „България”.
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Искането е за вписване на промени в издадено Удостоверение за издаден лиценз
№ И-1869-1/01.10.2012 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 за извършване на промени в издадения лиценз 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, изразяващи се в увеличаване с 5 /пет/ броя игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Бургас, ул. „Александровска” № 21, х-л „България”.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 45 /четиридесет и пет/
броя игрални автомати с 60 /шестдесет/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „УИН БЕТ-3” ООД, гр. София, 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:
- Cat 4 Cash, EGT-JS31, с идентификационен № 84123.
2. Промени в бонус игри:
2.1. В чл. 19, ал. 2 се регламентират промени в досегашната допълнителна бонус
игра, която ще се провежда в два варианта:
• Първи вариант – всеки понеделник, четвъртък и събота от 19.00 часа;
• Втори вариант – всеки вторник, петък и неделя от 19.00 часа.
2.2. Досегашната месечна бонус игра се преустановява.
Всички парични премии са за сметка на организатора.
3. В игралната зала ще функционират следните системи за формиране на премия
джакпот:
№

Тип, версия

Производител

Идент. номер

1.
2.
3.
4.

Classic Blend Jackpot System, CBJS
BGJP 20-11, 1.01
BGJP 30-04, 1.01
Cat 4 Cash, EGT-JS31

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

CBJS 76169
JP 080731-116
JP 080731-121
84123

Уд-ние за
одобр. тип ДП
022.1
003
020
095

Процент на
отчисл.
1.7
1.0
4.5
5,0

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.45.„М.М.Г.”ООД, гр. София /изх. № П-2296/30.10.12/,/вх. № И-2296/24.10.12г./
На 24.10.2012 г. с вх. № И-2296, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11, чл. 32,
чл. 38, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „М.М.Г.” ООД,
гр. София, за увеличаване с 4 /четири/ броя игрални автомати и утвърждаване на
промени в Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на
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хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Свищов, област Велико
Търново, ул. „Патриарх Евтимий” № 66, ет. 1, УПИ XL в кв. 105.
Искането е за вписване на промени в даденото на организатора Разрешение №
И-1746/27.07.2012 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 за извършване на промени в издадения лиценз на
„М.М.Г.” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Младост”,
ул. „М. Тенев” № 6, ет. 2, ЕИК: 106028185, представлявано от Данаил Петров Георгиев управител, изразяващи се в увеличаване с 4 /четири/ броя игрални автомати в игрална
зала с адрес: гр. Свищов, област Велико Търново, ул. „Патриарх Евтимий” № 66, ет. 1,
УПИ XL в кв. 105.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 26 /двадесет и шест/
броя игрални автомата с 26 /двадесет и шест/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „М.М.Г.” ООД, гр. София, Задължителни игрални условия и
правила за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални автомати, включващи
следната промяна:
1. Инсталиране на 1 /един/ брой система за формиране на премия джакпот:
- Cat 4 Cash, EGT-JS31, с идентификационен № 84117.
2. В игралната зала са инсталирани 4 /четири/ броя системи за формиране на
премия джакпот, както следва:
№

Тип, версия

Производител

Идент. номер

1.
2.
3.
4.

Classic Blend Jackpot System (CBJS)
BGJP 20.11, 1.01
BGJP 20.11, 1.01
Cat 4 Cash, EGT-JS31

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

CBJS 76120
JP 050322-007
JP 100216-102
84117

Уд-ние за
одобрен тип ДП
022
003
003
095

Процент
на отчисл.
1.7
1.0
1.0
5,0

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.46.„НАЦИОНАЛ ГРУП”ООД, гр. София /изх. № П-2297/30.10.12/,/вх. № И2297/24.10.12г./
На 24.10.2012 г. с вх. № И-2297, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11, чл. 32,
чл. 38, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „НАЦИОНАЛ
ГРУП” ООД, гр. София, за увеличаване 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 в игрална зала с адрес: гр. Враца,
пл. “Христо Ботев”.
Искането е за вписване на промени в издадено Удостоверение за издаден лиценз
№ И-1772/30.08.2012 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. 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 за извършване на промени в издадения лиценз 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, изразяващи се в увеличаване с 4 /четири/ броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Враца, пл. “Христо Ботев”.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 32 /тридесет и два/
броя игрални автомати с 35 /тридесет и пет/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „НАЦИОНАЛ ГРУП” ООД, гр. София, Задължителни игрални
условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални автомати,
включващи следната промяна:
1. Инсталиране на 1 /един/ брой система за формиране на премия джакпот:
- Cat 4 Cash, EGT-JS31, с идентификационен № 84095.
2. В игралната зала ще функционират следните системи за формиране на премия
джакпот:
№

Тип, версия

Производител

Идент. номер

1.
2.
3.
4.

Classic Blend Jackpot System
BGJP 20.11, 1.01
BGJP 50-04, 1.01
Cat 4 Cash, EGT-JS31

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

CBJS 70007
JP 070629-022
JP 070913-007
84095

Уд-ние за
одобрен тип ДП
022
003
031
095

Процент на
отчисления
1.7
1.0
4.5
5,0

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.„ВАЛ”ООД, гр. Перник /изх. № П-2299/29.10.12/,/вх. № И-2299/24.10.12г./
На 24.10.2012 г. с вх. № И-2299, 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 „ВАЛ” ООД,
гр. Перник, 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 с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. Перник, ул. „Кракра Пернишки” №
21. Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Разрешение №
И-1450/09.09.2011 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
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чл. 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:
І. Да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на
„ВАЛ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Перник, ул. „Св. Св. Кирил и
Методий”, бл. 2, вх. Б, ет. 4, ап. 7, ЕИК 113571060, представлявано от Валери Славчев
Минков - управител, изразяващи се в подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр. Перник, ул. „Кракра Пернишки” № 21.
След промяната в игралната зала ще бъдат в експлоатация 20 /двадесет/ броя
игрални автомата с 20 /двадесет/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „ВАЛ” ООД, гр. Перник,
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 BGJP 60-04, Fusion, идентификационен № JP 090626-019.
2. Промяна на размера на паричните средства, които могат да се изплащат в брой
- от 15 000 лева на 5 000 лева.
3. Промяна в условията за изплащане на 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.
2.48.ЕТ„ДОСИКО –ДИМИТЪР ИВАНОВ”, гр. Варна /изх. № П-2304/30.10.12/,/вх. №
И-2304/25.10.12г./
На 25.10.2012 г. с вх. № И-2304, 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 ЕТ „ДОСИКО ДИМИТЪР ИВАНОВ”, гр. Варна, за подмяна на 2 /два/ 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. Аксаково,
област Варна, ул. „Георги Петлешев” № 33.
Искането е за вписване на промени в даденото на организатора Разрешение №
И-1005/03.07.2012 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 за извършване на промени в издадения лиценз на
ЕТ „ДОСИКО - ДИМИТЪР ИВАНОВ” със седалище и адрес на управление: гр. Варна,
район „Одесос”, ул. „Струма” № 6, ет. 1, ап. 4, ЕИК: 103009938, представляван Димитър
Славчев Иванов – /физическо лице-търговец/, изразяващи се в подмяна на 2 /два/ броя
игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Аксаково, област Варна, ул. „Георги
Петлешев” № 33.
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След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 10 /десет/ броя
игрални автомата с 10 /десет/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на ЕТ „ДОСИКО - ДИМИТЪР ИВАНОВ”, гр. Варна:
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 - 2 /два/ броя:
- Redfowl тип JRF0709, идентификационен номер 024-12;
- тип Classic Blend Jackpot System (CBJS), идентификационен номер CBJS 05203.
2. Промяна на размера на паричните средства, които могат да се изплащат в брой
- от 15 000 лева на 5 000 лева.
3. След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
№

Тип, версия

Производител

1.
2.
3.
4.

BGJP 20.11, 1.01
EGT Progressive Jackpot, VGJP1
Redfowl тип JRF0709
Classic Blend Jackpot System (CBJS)

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

Идентификационен номер
JP 100215-015
80597
024-12
CBJS 05203

Удостоверение за
одобрен тип ДП
003
011
040
022

Процент на
отчисление
1.0
1.6
0.3
1.9

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.49.ЕТ„ДОСИКО –ДИМИТЪР ИВАНОВ”, гр. Варна /изх. № П-2305/30.10.12/,/вх. №
И-2305/25.10.12г./
На 25.10.2012 г. с вх. № И-2305, 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 ЕТ „ДОСИКО ДИМИТЪР ИВАНОВ”, гр. Варна, за подмяна на 2 /два/ 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. Долни
чифлик, област Варна, ул. „Батак” № 5.
Искането е за вписване на промени в даденото на организатора Разрешение №
И-1519/03.07.2012 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 за извършване на промени в издадения лиценз на
ЕТ „ДОСИКО - ДИМИТЪР ИВАНОВ” със седалище и адрес на управление: гр. Варна,
район „Одесос”, ул. „Струма” № 6, ет. 1, ап. 4, ЕИК: 103009938, представляван Димитър
Славчев Иванов /физическо лице-търговец/, изразяващи се в подмяна на 2 /два/ броя
игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Долни чифлик, област Варна, ул. „Батак”
№ 5.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 10 /десет/ броя
игрални автомата с 10 /десет/ броя игрални места.

67

ІІ. Да утвърди на ЕТ „ДОСИКО - ДИМИТЪР ИВАНОВ”, гр. Варна:
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:
- King Games тип Multi Net 2, идентификационен номер 007 – 04106.
2. Инсталиране на система за формиране на премия джакпот - 1 /един/ брой:
- тип Classic Blend Jackpot System (CBJS), идентификационен номер CBJS 03787.
3. Подмяна на игрални автомати, свързани към система за формиране на премия
джакпот:
- Redfowl тип JRF0709, идентификационен номер 021-12.
4. Промяна на размера на паричните средства, които могат да се изплащат в брой
- от 15 000 лева на 5 000 лева.
5. След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
№

Тип, версия

Производител

1.
2.
3.

EGT Progressive Jackpot, VGJP1
Classic Blend Jackpot System (CBJS)
Redfowl тип JRF0709

„Евро Геймс Технолоджи“ ООД
„Евро Геймс Технолоджи” ООД
„Редфул Инженеринг” ООД

Идентификационен номер
05397
CBJS 03787

021-12

Удостоверение за
одобрен тип ДП
011
022
040

Процент на
отчисление
1.5
1.9
0.3

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.50.„ОКЕАН ГЕЙМС”ООД, гр. Аксаково /изх. № П-2306/30.10.12/,/вх. № И2306/25.10.12г./
На 25.10.2012 г. с вх. № И-2306, 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 „ОКЕАН
ГЕЙМС” ООД, гр. Аксаково, за подмяна на 2 /два/ 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. Суворово,
област Варна, ул. „Драган Стоянов” № 2.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора Удостоверение за
издаден лиценз № И-1847/30.08.2012 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 за извършване на промени в издадения лиценз на „ОКЕАН
ГЕЙМС” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Аксаково, област Варна,
ул. „Роза” № 16, ЕИК: 103912143, представлявано от Милен Димитров Георгиев –
управител и Славчо Иванов Асенов – управител, поотделно, изразяващи се в подмяна на
2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Суворово, област Варна,
ул. „Драган Стоянов” № 2.
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След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 10 /десет/ броя
игрални автомата с 10 /десет/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „ОКЕАН ГЕЙМС” ООД, гр. Аксаково:
Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на
хазартни игри с игрални автомати, включващи следните промени:
1. Инсталиране на система за формиране на премия джакпот – 1 /един/ брой:
- тип BGJP 20.11, версия 1.01, идентификационен номер JP 120307-014.
2. Промяна на размера на паричните средства, които могат да се изплащат в брой
- от 15 000 лева на 5 000 лева.
3. След промените в игралната зала ще функционира следната система за
формиране на премия джакпот:
№

Тип, версия

Производител

1.

BGJP 20.11, 1.01

„Казино Технологии” АД

Идентификационен
номер
JP 120307-014

Удостоверение за
одобрен тип ДП
003

Процент на
отчисление
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.
2.51.„ЕЛИТ 8”ЕООД, гр. Севлиево /изх. № П-2307/30.10.12/,/вх. № И-2307/25.10.12г./
На 25.10.2012 г. с вх. № И-2307, 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 „ЕЛИТ 8” ЕООД,
гр. Севлиево, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата, увеличаване с 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. Горна Оряховица, област Велико Търново, ул. „Отец Паисий
Хилендарски” № 8.
Искането е за вписване на промени в даденото на организатора Разрешение № И1560/03.07.2012 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 за извършване на промени в издадения лиценз на
„ЕЛИТ 8” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Севлиево, ул. „Стоян
Бъчваров” № 8, ЕИК: 200244138, представлявано и управлявано от Цветан Ботев
Макавеев – управител, изразяващи се в подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата и
увеличаване с 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Горна
Оряховица, област Велико Търново, ул. „Отец Паисий Хилендарски” № 8.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 29 /двадесет и девет/
броя игрални автомата с 32 /тридесет и два/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „ЕЛИТ 8” ЕООД, гр. Севлиево:
Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на
хазартни игри с игрални автомати, включващи следните промени:
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1. Деинсталиране на система за формиране на премия джакпот - 1 /един/ брой:
- тип Classic Blend Jackpot System (CBJS), идентификационен номер CBJS 76013.
2. Инсталиране на системи за формиране на премия джакпот - 2 /два/ броя:
- Vega Jackpot System тип EGT-JS22 с идентификационен номер 84311;
- King Games тип Multi Net 2, идентификационен номер 007-04069.
3. Промяна на броя игрални автомати, свързани в система за формиране на
премия джакпот:
- тип BGJP 60-04, версия Fusion, идентификационен номер JP 100615-007.
4. Промяна на размера на паричните средства, които могат да се изплащат в брой
- от 15 000 лева на 5 000 лева.
5. След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
№

Тип, версия

Производител

1.

BGJP 20.11, 1.01
BGJP 60-04, Fusion
EGT Progressive Jackpot, VGJP 1
Vega Jackpot System тип EGT-JS22
BGJP 50-04, 1.01
King Games тип Multi Net 2

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

2.
3.
4.
5.
6.

Идентификационен номер
JP 080307-012
JP 100615-007
76014
84311
JP 090529-005
007-04069

Удостоверение за
одобрен тип ДП
003
052
011
099
031
028

Процент на
отчисление
1.0
4.5
1.5
1.5
4.5
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.
2.52.„ГОЧЕВ-СТАР”ООД, гр. София /изх. № П-2312/30.10.12/,/вх. № И2312/26.10.12г./
На 26.10.2012 г. с вх. № И-2312, 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 „ГОЧЕВСТАР” ООД, гр. София, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата 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. Стара Загора,
бул. „Митрополит Методи Кусев” № 9.
Искането е за вписване на промени в дадено на организатора Разрешение №
И-1270/06.06.2012 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 и 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 за извършване на промени в издадения лиценз на „ГОЧЕВ СТАР” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Оборище”, ул. „Янко
Сакъзов” № 76, ЕИК: 131226557, представлявано от Димитър Михайлов Петков управител и Сотир Ангелов Гочев - управител, заедно и поотделно, изразяващи се в
подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Стара Загора,
бул. „Митрополит Методи Кусев” № 9.
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След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 30 /тридесет/ броя
игрални автомати с 35 /тридесет и пет/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „ГОЧЕВ-СТАР” ООД, гр. София,
Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на
хазартни игри с игрални автомати, включващи следните промени:
1. Подмяна на игрален автомат свързан към система за формиране на премия
джакпот:
- тип BGJP 60-04, версия Fusion, идентификационен номер JP 100420-021.
2. Модификация на игрален автомат свързан към система за формиране на
премия джакпот:
- Redfowl, тип JRF0709, идентификационен номер 011-09.
3. Променя се размера на паричните суми, които се изплащат.
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.„ТЕМАКС КЛУБ”ООД, гр. София /изх. № П-2313/30.10.12/,/вх. № И2313/26.10.12г./
На 26.10.2012 г. с вх. № И-2313, 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 „ТЕМАКС
КЛУБ” ООД, гр. София, за подмяна на 8 /осем/ броя игрални автомата 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. „Ломско
шосе” № 61.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Удостоверение
за издаден лиценз № И-1903/03.10.2012 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 и 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 за извършване на промени в издадения лиценз на
„ТЕМАКС КЛУБ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Оборище”, ул. „Проф. Асен Златаров” № 3, ап. 3, ЕИК: 831038892, представлявано от
Веселин Благовестов Матеев - управител, изразяващи се в подмяна на 8 /осем/ броя
игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Ломско шосе” № 61.
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 „ТЕМАКС КЛУБ” ООД, гр. София,
Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на
хазартни игри с игрални автомати, включващи следните промени:
1. Подмяна и модификация на игрални автомати свързан към система за
формиране на премия джакпот:
- тип BGJP 60-04, версия Fusion, идентификационен номер JP 050620-019.
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Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
3. За тото игри:
3.1.ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София /изх. № П2320/30.10.12/,/вх. № И-2320/29.10.12г./
На 29.10.2012 г. с вх. № И-2320, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, чл. 32, чл. 38,
ал. 1 и 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 пункта.
Искането е за вписване на промени в издадено Удостоверение за издаден лиценз
№ И-2154/30.10.2012 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 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 за извършване на промени в издадения лиценз 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, изразяващи се в промяна на броя и адресите 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:
1. с. Бусманци, ул. „Просвета” № 2;
2. гр. София, ул. „Добруджа” № 12.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
4. За лото игри:
4.1.„ЕВРОБЕТ”ООД, гр. София /изх. № П-2265/29.10.12/,/вх. № И-2265/19.10.12г./
На 19.10.2012 г. с вх. № И-2265, 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 7 /седем/
броя и откриване на 5 /пет/ броя букмейкърски пункта.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора Удостоверение за
издаден лиценз № И-2090/03.10.2012 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 даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз 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, изразяващи се в промяна в броя и адресите 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. Берковица, ул. „Заряница” № 43;
2. гр. Ихтиман, ул. „Шипка” № 25;
3. гр. Пловдив, ж.к. „Тракия”, до бл. 105/106;
4. гр. Пловдив, бул. „Свобода” № 20 а;
5. с. Слащен, ул. „Демокрация” № 58;
6. с. Тодор Икономово, ул. „Марин Дринов” № 2;
7. гр. Търговище, ул. „Васил Петлешков” № 27.
Да разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в следните
пунктове:
1. гр. Белослав, ул. „Трети март” № 24;
2. гр. Търговище, ул. „Пирин” № 7;
3. гр. София, ул. „Връх Манчо”, блок 1 Б;
4. гр. София, ж.к. „Ботунец 1”, бл. № 22, партер;
5. гр. София, бул. „Панчо Владигеров” № 44.
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 /изх. № П-2266/29.10.12/,/вх. № И-2266/19.10.12г./
На 19.10.2012 г. с вх. № И-2266 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 в закриване на 7 /седем/ броя и откриване на 5 /пет/ броя
букмейкърски пункта.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора Удостоверение за
издаден лиценз № И-2091/03.10.2012 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
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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 даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз 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, изразяващи се в промяна 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”, както следва:
Да прекрати дейността на „ЕВРОБЕТ” ООД в следните пунктове:
1. гр. Берковица, ул. „Заряница” № 43;
2. гр. Ихтиман, ул. „Шипка” № 25;
3. гр. Пловдив, ж.к. „Тракия”, до бл. 105/106;
4. гр. Пловдив, бул. „Свобода” № 20 а;
5. с. Слащен, ул. „Демокрация” № 58;
6. с. Тодор Икономово, ул. „Марин Дринов” № 2;
7. гр. Търговище, ул. „Васил Петлешков” № 27.
Да разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в следните
пунктове:
1. гр. Белослав, ул. „Трети март” № 24;
2. гр. Търговище, ул. „Пирин” № 7;
3. гр. София, ул. „Връх Манчо”, блок 1 Б;
4. гр. София, ж.к. „Ботунец 1”, бл. № 22, партер;
5. гр. София, бул. „Панчо Владигеров” № 44.
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 /изх. № П-2267/29.10.12/,/вх. № И-2267/19.10.12г./
На 19.10.2012 г. с вх. № И-2267, 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 в закриване на 7 /седем/ броя и откриване на 5 /пет/ броя букмейкърски
пункта.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора Удостоверение за
издаден лиценз № И-2092/03.10.2012 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
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Държавната комисия по хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с
което:
Да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз 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, изразяващи се в 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”, както следва:
Да прекрати дейността на „ЕВРОБЕТ” ООД в следните пунктове:
1. гр. Берковица, ул. „Заряница” № 43;
2. гр. Ихтиман, ул. „Шипка” № 25;
3. гр. Пловдив, ж.к. „Тракия”, до бл. 105/106;
4. гр. Пловдив, бул. „Свобода” № 20 а;
5. с. Слащен, ул. „Демокрация” № 58;
6. с. Тодор Икономово, ул. „Марин Дринов” № 2;
7. гр. Търговище, ул. „Васил Петлешков” № 27.
Да разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в следните
пунктове:
1. гр. Белослав, ул. „Трети март” № 24;
2. гр. Търговище, ул. „Пирин” № 7;
3. гр. София, ул. „Връх Манчо”, блок 1 Б;
4. гр. София, ж.к. „Ботунец 1”, бл. № 22, партер;
5. гр. София, бул. „Панчо Владигеров” № 44.
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 утвърждаване на
задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри:
1. За игрални казина:
1.1.„ИНТКО ИНТЕРНЕШЪНЪЛ КАЗИНО КЛУБ”ЕАД, гр. София /изх. № П2273/29.10.12/,/вх. № И-2273/19.10.12г./
На 19.10.2012 г. с вх. № И-2273, 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 промяна в Задължителни игрални условия и
правила при организиране и провеждане на хазартни игри в игрално казино с адрес:
гр. София, район „Красно село”, бул. „Тотлебен” № 8, хотел „Родина” /по
Удостоверение за издаден лиценз № 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:
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Да утвърди на „ИНТКО ИНТЕРНЕШЪНЪЛ КАЗИНО КЛУБ” ЕАД със седалище
и адрес на управление: гр. София, район „Красно село”, бул. „Тотлебен” № 8, хотел
„Родина”, ет. 21, ЕИК: 130240874, представлявано от 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, район „Красно село”, бул. „Тотлебен” № 8, хотел „Родина”,
Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри в игрално казино, включващи следната промяна:
1. В чл. 48а, ал. 1 се учредява специална периодична промоция „HAPPY HOUR
EXTRA BET” по реда на чл. 17 от правилата. Срокът на действие на специалната
промоция е 7, 14, 15, 30, 45 дни или друг срок, който се обявява на специално
информационно табло. Право на участие имат само участниците, които притежават „Slot
Promotion Vaucher” за участие, придобит по чл. 48, ал. 5 от правилата.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.2.„САН МАРКО ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ”ЕООД, гр. София /изх. № П2290/29.10.12/,/вх. № И-2290/23.10.12г./
На 23.10.2012 г. с вх. № И-2290, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 11, чл. 32, чл. 38,
ал.2 и ал. 3, е подадено писмено искане от „САН МАРКО ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ” ЕООД,
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, район
„Младост”, ж.к. „Младост-3”, бул. „Александър Малинов” № 77 /по удостоверение за
издаден лиценз № И-2116/02.10.2012 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 „САН МАРКО ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ” ЕООД, със седалище и адрес
на управление: гр. София, район „Сердика”, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 131,
ЕИК: 130935662, представлявано само двама по двама от Нури Билгеч, Росен Людмилов
Солаков и Бирбудак Юксел – управители, представените за игрално казино с адрес:
гр. София, район „Младост”, ж.к. „Младост-3”, бул. „Александър Малинов” № 77,
„Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри в игрално казино”, включващи следните промени:
1. В чл. 15 се премахва ал. 3.
2. Създава се нов чл. 21 с 20 алинеи, регламентиращ нова специална периодична
парична премия „Mladost Lucky Cash”.
3. В чл. 35, ал. 3 се добавят думите „или равен на по-малко от половината залог”.
4. В чл. 39 се създава нова алинея 2, която гласи, че при залог за премия БОНУС
БЕТ и купена карта, печалбата, указана в ал. 1 се изплаща наполовина.
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5. Досегашната ал. 2 на чл. 39 става ал. 3 и гласи, че залогът на премия БОНУС
БЕТ се определя от организатора.
6. Досегашната ал. 3 на чл. 39 става ал. 4 и в нея отпадат думите „и се
утвърждават от ДКХ”.
7. В чл. 43 се променя текстът на ал. 4 , като новият текст гласи, че минималният
брой карти за цепенето е 7 броя.
8. Създава се нов чл. 65 с 5 алинеи, регламентиращ провеждането на нова
специална периодична промоция „Happy Times”.
Всички премии 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.
1.3.„АНГЛО-БОЛКАН”ООД, гр. София /изх. № П-2314/30.10.12/,/вх. № И2314/26.10.12г./
На 26.10.2012 г. с вх. № И-2314, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 11, чл. 32, чл. 38,
ал. 1 - 3, е подадено писмено искане от „АНГЛО-БОЛКАН” ООД, гр. София, за
утвърждаване на промяна в Задължителни игрални условия и правила при организиране
и провеждане 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 издадено на организатора Удостоверение за
издаден лиценз № И-1888/30.08.2012 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, т. 11, чл. 38, ал. 1 - 3 и 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:
Да даде разрешение за извършване на промяна в издадения лиценз на „АНГЛОБОЛКАН” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Средец”,
пл. „Света Неделя” № 5, ЕИК: 831119989, представлявано от Йозджан Ерюлген управител, представените за игрално казино с адрес: гр. София, пл. „Света Неделя” № 5,
хотел „ШЕРАТОН СОФИЯ ХОТЕЛ БАЛКАН”, изразяваща се в промяна в
Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри в игрално казино, включваща инсталиране на система за формиране на премия
джакпот Mystery Jackpot тип PR-08, идентификационен номер PR-08 11187900.
След промяната в игралното казино ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
№

Тип, версия

Производител

Идент. номер

1.
2.
3
4.
5.
6.

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

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

JP 070226-029
JP 070226-030
JP101018-101
CBJS 73121
65058525
A08264001280

Уд-ние за
одобрен тип
003
052
052
022
054
100

Процент
на отчисл.
2.0
2.0
2.0
3.0
4.0
4.8
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7.

Mystery Jackpot тип PR-08

S.C.Techno Gaming Solution S.R.L.

PR-08 11187900

077

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. За игрални зали:
2.1.„ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО”АД, гр. София /изх. № П-2239/26.10.12/,/вх. № И2239/15.10.12г./
На 15.10.2012 г. с вх. № И-2239, 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 „ПАЛМС МЕРКЮР
КАЗИНО” АД, гр. София, за 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. Благоевград, ул. „Георги Измирлиев – Македончето”, етаж -1, обособена
част от „КАФЕ-ТЕАТЪР” на Драматичен театър „Никола Вапцаров гр. Благоевград”.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Разрешение №
И-1265/ 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, 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:
Да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на „ПАЛМС
МЕРКЮР КАЗИНО” АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Илинден”, ул. „Кукуш” № 7, ЕИК: 175192081, представлявано заедно от Ангел
Андонов Ирибозов и Илия Карамфилов Калибрадов, изразяващи се в промени в
Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Благоевград, ул. „Георги Измирлиев
– Македончето”, етаж -1, обособена част от „КАФЕ-ТЕАТЪР” на Драматичен театър
„Никола Вапцаров гр. Благоевград”, включващи:
1. Деинсталиране на 1 /един/ брой система за формиране на премия джакпот:
- BGJP 60-04, Fusion, с идентификационен № JP260510-101.
2. Инсталиране на 1 /един/ брой система за формиране на премия джакпот:
- My Playmate Jackpot, с идентификационен номер JP260510-101
3. След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
№

Тип, версия

Производител

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

BGJP 20.11, 1.01
BGJP 20.11, 1.01
BGJP 20.11, 1.01
BGJP 30-04, 1.01
Classic Blend Jackpot System (CBJS)
My Playmate Jackpot

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

Идентификационен номер
JP080923-130
JP080923-131
JP080923-132
JP080923-133
CBJS 03555
JP260510-101

Удостоверение за
одобрен тип ДП
003
003
003
020
022
076

Процент на
отчисление
0.5
0.5
0.5
1.0
0.5
0.5

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.
2.2.„ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН”АД, гр. София /изх. № П-2279/30.10.12/,/вх. №
И-2279/22.10.12г./
На 22.10.2012 г. с вх. № И-2279, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 11, чл. 32, чл. 38,
ал.2 и ал. 3, е подадено писмено искане от „ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН” АД,
гр. София, за утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и правила при
организиране и провеждане на хазартни игри в игрална зала с адрес: гр. Плевен,
ул. „Данаил Попов” № 12 /по Удостоверение за издаден лиценз № И-1957/27.09.2012 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. 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:
Да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на
„ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН” АД, със седалище и адрес на управление: гр. София,
район „Триадица”, ул. „Алабин” № 34, ет. 2, ЕИК: 121425308, представлявано заедно от
Антон Георгиев Михов и Руди Христов Баков, изразяващи се в промени в Задължителни
игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Плевен, ул. „Данаил Попов” № 12, включващи:
1. Промяна на броя взаимно свързани автомати към системи за формиране на
премия джакпот:
- BGJP 20.11, 1.01, с идентификационен № JP040519-031 - /от 10 на 8/;
- BGJP 20.11, 1.01, с идентификационен № JP090729-002 - /от 3 на 5/.
2. Промяна в границите на печалба за различните джакпоти, към система за
формиране на премия джакпот BGJP 60-04, Fusion, с идентификационен № JP 090729001, както следва:
• За оловен – от 40 до 50 лева.
• За бронзов – от 180 до 260 лева.
• За сребърен – от 800 до 1100 лева.
• За златен – от 1800 до 2200 лева.
3. Промени в бонус игри:
3.1. Преустановява се провеждането на досегашната седмична бонус игра,
регламентирана в раздел VІ. На нейно място в чл. 28, ал. 1 се регламентира:
- седмична бонус игра, която се провежда всяка сряда от 19.00 часа.
3.2. В чл. 35 се добавят думите 20 или 50 лева.
3.3. В чл. 36, ал. 3 числото 12 се заменя с 10. Същата промяна се нанася и в ал. 4
на същия член, в таблицата за брой картони за месеца.
Всички премии 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

79

За - 5
Против - няма.
2.3.„ФОРТУНА”ЕООД, гр. Бургас /изх. № П-2280/30.10.12/,/вх. № И-2280/22.10.12г./
На 22.10.2012 г. с вх. № И-2280, 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 „ФОРТУНА” ЕООД,
гр. Бургас, за 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. Бургас, ул. „Георги Кирков” № 22.
Искането е за вписване на промени в даденото на организатора Разрешение №
И-1326/22.06.2012 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, 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:
Да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на
„ФОРТУНА” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. „Георги
Кирков” № 22, ЕИК: 102603795, представлявано от Антон Георгиев Михов – управител,
изразяващи се в промени в Задължителни игрални условия и правила за организиране и
провеждане на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Бургас,
ул. „Георги Кирков” № 22, включващи:
1. Деинсталиране на 1 /един/ брой система за формиране на премия джакпот:
- BGJP 60-04, Fusion, с идентификационен № JP110815-055.
2. Промени в бонус игри:
2.1. Преустановява се провеждането на досегашните седмични бонус игри,
регламентирани в раздел VІ. На тяхно място в чл. 28 се регламентират:
• седмична бонус игра, която се провежда всеки вторник от 19.00 часа;
• втора седмична бонус игра, която се провежда всеки петък от 19.00 часа.
Всички премии са за сметка на организатора.
3. След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Тип, версия

Производител

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

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

Производствен
номер
JP030320-007
JP090528-001
JP090528-002
JP100309-009
JP100309-010
JP100309-011
CBJS 05021

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

Процент на
отчисления
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
2.0
1.9

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
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2.4.„ГЕЙМЪР - 2001”ЕООД, гр. София /изх. № П-2251/26.10.12/,/вх. № И2251/17.10.12г./
На 17.10.2012 г. с вх. № И-2251, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 11, чл. 32, чл. 38,
ал. 2 и 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ГЕЙМЪР-2001” ЕООД,
гр. София, за 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. „Гоце Делчев” № 6 /по Удостоверение за издаден лиценз №
И-2065/03.10.2012 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, чл. 38, ал. 2 и 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:
Да утвърди на „ГЕЙМЪР-2001” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр.
София, район „Лозенец”, ул. „Златовръх” № 37, ЕИК: 130602533, представлявано от
Митко Цветанов Тодоров – управител, представените за игрална зала с адрес: гр. София,
бул. „Гоце Делчев” № 6, Задължителни игрални условия и правила за организиране и
провеждане на хазартни игри с игрални автомати, включващи следните промени:
1. Промяна на броя игрални автомати, свързани към система за формиране на
премия джакпот тип Casino Link System, идентификационен номер 0001.
2. Промени в задължителни игрални условия и правила за организиране и
провеждане на допълнителни /бонус/ игри:
- промяна в условията за натрупване на точки в SILVER, GOLD и DIAMOND
карти;
- промяна на броя точки, необходими за смяна на типа на клиентска карта
SILVER, GOLD и DIAMOND;
- бонификации „CHANGE POINTS”;
- бонификации „Нов клиент”;
- Lady bonus;
- Happy hour;
- промяна в условията за получаване на картончета за участие в бонус игрите;
- ежедневни и седмична бонус игри „Красно село”;
- преустановява се провеждането на специална бонус игра през месец септември
и бонус игра „Талони на късмета”.
3. Нова бонус игра „Бързи пари”.
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.„ГЕЙМЪР - 2001”ЕООД, гр. София /изх. № П-2252/26.10.12/,/вх. № И2252/17.10.12г./
На 17.10.2012 г. с вх. № И-2252, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 11, чл. 32, чл. 38,
ал. 2 и 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ГЕЙМЪР-2001” ЕООД,
гр. София, за утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и правила за
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организиране и провеждане на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес:
гр. София, район „Красно село”, ул. „Кн. Клементина” № 4 /по Удостоверение за
издаден лиценз № И-2066/03.10.2012 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 „ГЕЙМЪР-2001” ЕООД със седалище и адрес на управление:
гр. София, район „Лозенец”, ул. „Златовръх” № 37, ЕИК: 130602533, представлявано от
Митко Цветанов Тодоров – управител, представените за игрална зала с адрес: гр. София,
район „Красно село”, ул. „Кн. Клементина” № 4, Задължителни игрални условия и
правила за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални автомати, включващи
следните промени:
1. Промени в задължителни игрални условия и правила за организиране и
провеждане на допълнителни /бонус/ игри:
- промяна в условията за натрупване на точки в SILVER, GOLD и DIAMOND
карти;
- промяна на броя точки, необходими за смяна на типа на клиентска карта
SILVER, GOLD и DIAMOND;
- бонификации „CHANGE POINTS”;
- бонификации „Нов клиент”;
- Lady bonus;
- Happy hour;
- промяна в условията за получаване на картончета за участие в бонус игрите;
- ежедневни и седмична бонус игри „Красно село”;
- преустановява се провеждането на специална бонус игра през месец септември
и бонус игра „Талони на късмета”.
2. Нова бонус игра „Бързи пари”.
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 ОСМИ РАЗДЕЛ - Разни.
1. Доклад изх. № И-2397/2011 от 30.10.2012 г. във връзка с искане от
„РЕАНТ” ЕООД с вх. № И-2397/06.12.2010 г. на ДКХ.
На 06.12.2010 г. с вх. № И-2397 в ДКХ е постъпило писмено искане от
„РЕАНТ” ЕООД, гр. Варна с ЕИК: 148011776. Искането е за промяна в обстоятелствата,
вписани в издадени разрешения за организиране на хазартни игри с игрални автомати в
игрални зали /Разрешение № И-2055/18.11.2010 г. за игрална зала с адрес: гр. Дългопол,
ул. „Цар Симеон” № 1Б и № И-2491/17.12.2009 г. на ДКХ за игрална зала с адрес:
гр. Варна, ул. „Генерал Колев” № 50/ в резултат на промени по търговската регистрация
на дружеството. Промените се изразяват във вписване на нов адрес на управление и нов
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управител на дружеството, вследствие на извършена промяна в собствеността, също
вписана в Търговския регистър.
По искането е изготвено предложение изх. № И-2397/17.01.2011 г. на
председателя на ДКХ, с което е предложено на ДКХ да се произнесе с решение за отказ
да даде разрешение на „РЕАНТ” ЕООД за промяна в обстоятелствата, вписани в
издадени разрешения за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
След обсъждане на направеното предложение на заседание на 20.01.2011 г. ДКХ
е приела, че при образуваното производство във връзка с искане с вх. №
И-2397/06.12.2010 г. е лишена от възможността да извърши проверка и проучване на
обстоятелствата по чл. 4 и 5 от ЗХ /отм./ по отношение на Иван Милев Киров –
тогавашен нов едноличен собственик на капитала и управител на „РЕАНТ” ЕООД, както
и на произхода на капитала, с който са закупени всички дружествени дялове на
организатора. Предвид забраната на чл. 4, ал. 3 от ЗХ /отм./ за прехвърляне на издадено
разрешение Комисията е приела, че в случая макар да няма промяна на титуляра на
издадените на “РЕАНТ” ЕООД разрешения, чрез придобиване на всички дружествени
дялове на организатора от ново лице, на практика се постига ефекта на прехвърлителна
сделка, което е заобикаляне на забраната. В подкрепа на това е посочено, че независимо,
че организаторът е юридическо лице, самостоятелен правен субект, различен от
едноличния собственик на неговия капитал, той действа, чрез своите органи, а съставът,
както и решенията на неговите органи, се определят от собственика на капитала.
На следващо място от представеното от организатора удостоверение от ТД на
НАП, гр. Варна за наличието или липсата на задължения на Иван Киров, ДКХ е
установила, че едноличният собственик на капитала и управител на „РЕАНТ” ЕООД има
неизплатени задължения към бюджета и глоба по влязло в сила Наказателно
постановление /на ОД на МВР/. Предвид забраната на чл. 5, ал. 1, т. 4 от ЗХ /отм./ за
издаване на разрешение за организиране на хазартна игра на лица, които имат
неизплатени задължения към бюджета, ДКХ е приела, че Иван Милев Киров, като
едноличен собственик на капитала и управител на дружеството не отговаря на
изискванията на ЗХ /отм./ да организира хазартна дейност.
С оглед гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 18, ал. 1,
т. 2 и с чл. 76, ал. 1 от ЗХ /отм./, с Решение № И-2397/20.01.2011 г. ДКХ е отказала да
даде разрешение на „РЕАНТ” ЕООД за промяна в обстоятелствата, вписани в издадени
разрешения за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Решението на ДКХ е обжалвано от „РЕАНТ” ЕООД пред Административен съд
София – град /АССГ/, където е образувано административно дело № 1306/2011 г.
С Решение № 3558/18.07.2011 г. по делото АССГ е отхвърлил жалбата на
„РЕАНТ” ЕООД срещу решението на ДКХ. Решението на АССГ е обжалвано и е
отменено с Решение № 11860/27.09.2012 г. по КАХД № 11301/2011 г. на Върховен
административен съд /ВАС/. Със същото решение ВАС е отменил решението на ДКХ и е
върнал преписката за ново произнасяне. Съдебният спор по законосъобразността на
Решение № И-2397/20.01.2011 г. на ДКХ е приключил с влязло в сила на 27.09.2012 г.
решение на ВАС.
В постановеното съдебно решение ВАС приема, че решението на
първоинстанционния съд е неправилно и отказът на комисията е издаден в противоречие
с нормативните изисквания и подлежи на отмяна. Според ВАС поисканите промени не
се отнасят за прехвърляне на вече издадени на „РЕАНТ” ЕООД разрешения за
организиране на хазартни игри, а за отразяване на смяна на собственика на капитала,
която не е свързана с промяна на дружеството като титуляр на разрешенията. Поради
това съдът е счел, че направеното искане от дружеството не е в противоречие със
забраната, установена в чл. 4, ал. 3 от ЗХ /отм./. Освен това ВАС е приел, че в случая не
са налице и предпоставките на чл. 5, ал. 1, т. 4 вр. т. 3 от ЗХ /отм./ за наличие на
неизплатени задължения към бюджета, установени по указания в закона ред поради
това, че по делото не са събрани доказателства новият едноличен собственик и
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управител на дружеството да е укривал от данъчно облагане приходи, доходи, печалби,
имущества и сделки с тях, и това да е установено с влязъл в сила ревизионен акт или
наказателно постановление. В мотивите на съдебното решение е посочено още, че ДКХ
разполага с достатъчно правомощия да упражни контрол и да преустанови хазартна
дейност, която се организира в противоречие с изискванията на закона. В правомощията
на Комисията е преценката за наличието на обстоятелства, които са пречка за новия
собственик на капитала на дружеството да организира хазартни игри съгласно чл. 5 от
ЗХ /отм./ и същата може да отнеме временно или окончателно издаденото разрешение за
организиране на хазартни игри (чл. 83 и чл. 84 от ЗХ /отм./).
С оглед постановеното от ВАС решение, с което административната преписка е
върната на ДКХ за ново произнасяне при спазване на указанията по тълкуване и
прилагане на ЗХ /отм./, председателят на ДКХ е предложил на Комисията отново да
разгледа преписката по искане с вх. № И-2397/06.12.2010 г. от „РЕАНТ” ЕООД.
На заседание, проведено на 31.10.2012 г., ДКХ след като обсъди гореизложената
фактическа обстановка установи, че Разрешения № И-2055/18.11.2010 г. и №
И-2491/17.12.2009 г. на ДКХ, за които е поискано вписване на промени в отразените в
тях обстоятелства, са предсрочно прекратени по искане на организатора съответно с
Решения № И-2081/28.12.2011 г. и № И-658/20.04.2011 г. на ДКХ. Предвид това
Комисията приема, че в случая липсва правен интерес на заявителя за издаване на
искания административен акт и са налице предпоставките на чл. 27, ал. 2, т. 5 от АПК за
прекратяване
на
административното
производство
по
искане
вх.
№
И-2397/06.12.2010 г. от „РЕАНТ” ЕООД.
С оглед с гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1 от Закона за хазарта във
връзка чл. 27, ал. 2, т. 5 от АПК, във връзка с § 5 от ЗХ и чл. 27, ал. 1 и 2 от ЗХ /отм./,
Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Прекратява образуваното административно производство по искане с вх. №
И-2397/06.12.2010 г. от „РЕАНТ” ЕООД със седалище и актуален адрес на управление:
гр. Варна, район „Одесос”, ул. „Вл. Д. Майстора” № 11, ет. 3, с ЕИК: 148011776,
представлявано от настоящия управител Младен Йорданов Станев, за промяна в
обстоятелствата, вписани в издадени разрешения за организиране на хазартни игри с
игрални автомати /Разрешение № И-2055/18.11.2010 г. за игрална зала с адрес: гр.
Дългопол, ул. „Цар Симеон” № 1Б и № И-2491/17.12.2009 г. на ДКХ за игрална зала с
адрес: гр. Варна, ул. „Генерал Колев” № 50/.
За разглеждане на искане с вх. № И-2397/06.12.2010 г. на ДКХ, на основание
Тарифата за таксите, които се събират по Закона за хазарта, искателят е внесъл държавна
такса. На основание чл. 27, ал. 1 и 2 от ЗХ /отм./ заплатената държавна такса не подлежи
на възстановяване.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
Председател:
/Калоян Кръстев/
Секретар-протоколчик:
/Виолета Христова/
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