РЕПУБЛИКАБЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВОНАФИНАНСИТЕ
ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА

ПРОТОКОЛ
№6
София, 28.03.2013 г.
Днес, 28 март 2013 г. се проведе заседание на Държавната комисия по хазарта с
участието на г-н Калоян Кръстев – председател, Васил Панов, Катерина Колчагова,
Сергей Кацаров – членове.
На заседанието присъства г-н Григор Господинов – директор на Дирекция
„ЛИКОИСА” в ДКХ.
Заседанието се проведе при наличието на предвидения в закона кворум, при
следния
ДНЕВЕН РЕД:
РАЗДЕЛ ПЪРВИ – Предсрочно прекратяване действието на издадени лицензи,
отложени от заседание на ДКХ от 19.03.2013 г.:
1. За игри с игрални автомати:
1.1.„МИЛАРА ПЛЕЙ”ЕООД, гр. Добрич /вх. № И-461/04.03.13г./
1.2.„МИЛАРА ПЛЕЙ”ЕООД, гр. Добрич /вх. № И-462/04.03.13г./
РАЗДЕЛ ВТОРИ – Утвърждаване на одобрени от Българския институт по
метрология типове на игрално оборудване, които могат да се произвеждат и внасят,
за да се експлоатират в страната /изх. № П-399/27.03.13 г./
РАЗДЕЛ ТРЕТИ – Разглеждане на писмени искания за одобряване на вписани
промени в обстоятелствата по издадени лицензи:
1. За игри с игрални автомати:
1.1.„ЕЛ ЕС ГРУП БЕРКОВИЦА”ЕООД, гр. София /изх. № П-374/27.03.13/,/вх. № И374/26.02.13г./
1.2.„ЕЙНДЖЕЛ”ЕООД, гр. Дулово /изх. № П-896/27.03.13/,/вх. № И-896/21.03.13г./
РАЗДЕЛ ЧЕТВЪРТИ – Разглеждане на писмено искане за утвърждаване на
задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри и за
утвърждаване на удостоверителни знаци /чипове/ и за предсрочно прекратяване
действието на издаден лиценз:
1. За игри в игрално казино:
1.1.„СТАР ПРИНЦЕС”ЕАД, гр. Свиленград /изх. № П-512/27.03.13/,/вх. № И512/06.03.13г./
1.2.„СТАР ПРИНЦЕС”ЕАД, гр. Свиленград /изх. № П-924/27.03.13/,/вх. № И924/26.03.13г./
РАЗДЕЛ ПЕТИ – Предсрочно прекратяване действието на издадени лицензи:
1. За игри с игрални автомати:
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1.1.„КОЛОРАДО”ЕООД, гр. Раковски /изх. № П-832/27.03.13/,/вх. № И-832/13.03.13г./
1.2.„О Б И”ЕООД, гр. Чирпан /изх. № П-814/27.03.13/,/вх. № И-814/12.03.13г./
1.3.„ЕМ ДЖИ ХОЛИДЕЙ”ООД, гр. Пловдив /изх. № П-839/27.03.13/,/вх. № И839/15.03.13г./
1.4.„ЕЛИТ 8”ЕООД, гр. Севлиево /изх. № П-846/27.03.13/,/вх. № И-846/15.03.13г./
1.5.„ОУШЪН ГЕЙМС”ООД, гр. София /изх. № П-873/27.03.13/,/вх. № И-873/19.03.13г./
1.6.„ОУШЪН ГЕЙМС”ООД, гр. София /изх. № П-874/27.03.13/,/вх. № И-874/19.03.13г./
1.7.„КОНТИ”ЕООД, гр. Русе /изх. № П-881/27.03.13/,/вх. № И-881/20.03.13г./
1.8.„КРАТО”ООД, гр. София /изх. № П-884/27.03.13/,/вх. № И-884/20.03.13г./
1.9.ЕТ„ЮЛИАН ПАСКОВ”, с. Рилци, община Благоевград /изх. № П-886/27.03.13/,/вх.
№ И-886/20.03.13г./
1.10.ЕТ„ИНФОМИК-МИРОСЛАВ МИТКИН”, гр. Силистра /изх. № П-889/27.03.13/,/вх.
№ И-889/21.03.13г./
1.11.СД„КРЕМЕНЛИЕВ И СИЕ”, гр. Сандански /изх. № П-893/27.03.13/,/вх. № И893/21.03.13г./
РАЗДЕЛ ШЕСТИ - Разглеждане на писмени искания за издаване на лицензи за
нови обекти:
1. За игри в игрално казино:
1.1„МАРУИН ЕНТЪРТЕЙМЪНТ”ЕАД, гр. София /изх. № П-827/27.03.13/,/вх. № И827/13.03.13г./
2. За игри с игрални автомати:
2.1.„КОЛОРАДО”ЕООД, гр. Раковски /изх. № П-291/27.03.13/,/вх. № И-291/19.02.13г./
2.2.„ГЛОБЪЛ ЛИНК”ООД, гр. Свиленград /изх. № П-446/27.03.13/,/вх. № И446/04.03.13г./
РАЗДЕЛ СЕДМИ – Разглеждане на писмено искане за издаване на лиценз за внос,
разпространение и сервиз на игрално оборудване:
1.„НОВО ИНВЕСТ БЪЛГАРИЯ”ЕООД, гр. София /изх. № П-64/27.03.13/,/вх. № И64/17.01.13г./
РАЗДЕЛ ОСМИ – Разглеждане на писмени искания за промяна в издаден лиценз и
за продължаване на срока на действие (по чл. 36, ал. 1 от ЗХ) на издаден лиценз:
1. За игри с игрални автомати:
1.1.„МУЛТИ КАТЕРС”ООД, гр. София /изх. № П-299/27.03.13/,/вх. № И-299/20.02.13г./
1.2.„МУЛТИ КАТЕРС”ООД, гр. София /изх. № П-300/27.03.13/,/вх. № И-300/20.02.13г./
РАЗДЕЛ ДЕВЕТИ – Разглеждане на писмено искане за продължаване на срока на
действие (по чл. 36, ал. 1 от ЗХ) на издаден лиценз:
1. За игри с игрални автомати:
1.ЕТ„КОСТА АЛЕКСИЕВ НИКОЛОВ-КАН”, гр. Нова Загора /изх. № П368/27.03.13/,/вх. № И-368/26.02.13г./
РАЗДЕЛ ДЕСЕТИ – Разглеждане на подадени документи, предвидени в наредбата
по чл. 8, ал. 5 от ЗХ за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с
игрални автомати по Закона за хазарта, които удостоверяват извършването на
промени в организацията и дейността на организатор:
1.Докладна записка изх. № И-906/27.03.2013 г. във връзка с представени документи от
„ДЕБИТ” ООД, Монтана /Удостоверение за издаден лиценз № И-270/06.03.2013 г./
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РАЗДЕЛ ЕДИНАСЕДЕТИ – Разглеждане на писмени искания за промени в
издадени лицензи:
1. За игри в игрални казина:
1.1.„СИТИ КАЗИНО ГРУП”ООД, гр. София /изх. № П-508/27.03.13/,/вх. № И508/06.03.13г./
1.2.„УИН СИТИ”ЕООД, гр. София /изх. № П-676/27.03.13/,/вх. № И-676/11.03.13г./
1.3.„АКТИВ-БГ”АД, гр. София (разгледано в точка Разни) /изх. № П-818/28.03.13/,/вх. №
И-818/12.03.13г./
1.4.„КАЗИНО ЕЛИТ”АД, гр. София /изх. № П-877/27.03.13/,/вх. № И-877/19.03.13г./
2. За игри с игрални автомати:
2.1.ЕТ„ДЕНИ-ДЕНКА ВЕЛЕВА-СТЕЛА ВЕЛЕВА”, гр. Стара Загора /изх. № П393/27.03.13/,/вх. № И-393/28.02.13г./
2.2.„КЕСТЕН-2007”ЕООД, гр. Ябланица /изх. № П-443/27.03.13/,/вх. № И-443/04.03.13г./
2.3.„КЕСТЕН-2007”ЕООД, гр. Ябланица /изх. № П-445/27.03.13/,/вх. № И-445/04.03.13г./
2.4.„СИЛА-2”ООД, гр. Пловдив (разгледано в точка Разни) /изх. № П-465/28.03.13/,/вх.
№ И-465/05.03.13г./
2.5.ЕТ„СИ-ЕЛ-ЕЛИТ-ЖЕЧО МАРИНОВ”, гр. Бургас (разгледано в точка Разни) /изх. №
П-467/28.03.13/,/вх. № И-467/05.03.13г./
2.6.„Е.Г.-КЪРДЖАЛИ”ООД, гр. София /изх. № П-478/27.03.13/,/вх. № И-478/06.03.13г./
2.7.„ШУГЪР ГЕЙМС”ООД, гр. София /изх. № П-505/27.03.13/,/вх. № И-505/06.03.13г./
2.8.ЕТ„ДОСИКО-ДИМИТЪР ИВАНОВ”, гр. Варна (разгледано в точка Разни) /изх. №
П-517/28.03.13/,/вх. № И-517/06.03.13г./
2.9.ЕТ„ДОСИКО-ДИМИТЪР ИВАНОВ”, гр. Варна /изх. № П-518/27.03.13/,/вх. № И518/06.03.13г./
2.10.„МЕТАЛ-2006”ЕООД, с. Катуница /изх. № П-520/27.03.13/,/вх. № И-520/06.03.13г./
2.11.„АМЮГЕЙМС-БЪЛГАРИЯ”ООД, гр. Варна /изх. № П-527/27.03.13/,/вх. № И527/06.03.13г./
2.12.„ММ и В”ЕООД, гр. София (разгледано в точка Разни) /изх. № П-540/28.03.13/,/вх.
№ И-540/06.03.13г./
2.13.„ЕЛДОРАДО-БАЦ”ООД, гр. София /изх. № П-541/27.03.13/,/вх. № И-541/07.03.13г./
2.14.„БЛИЦ ТРЕЙД КЪМПАНИ”ООД, гр. София, (разгледано в точка Разни) /изх. № П585/28.03.13/,/вх. № И-585/08.03.13г./
2.15.„БЛИЦ ТРЕЙД КЪМПАНИ”ООД, гр. София (разгледано в точка Разни) /изх. № П586/28.03.13/,/вх. № И-586/08.03.13г./
2.16.„ХОТЕЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛ”АД, гр. София (разгледано в точка Разни) /изх. № П590/28.03.13/,/вх. № И-590/08.03.13г./
2.17.„СИМПЛИ ПЕРФЕКТ”ООД, гр. София /изх. № П-600/27.03.13/,/вх. № И600/08.03.13г./
2.18.„КУИНС ТРЕЙД”ООД, гр. СОФИЯ /изх. № П-608/27.03.13/,/вх. № И-608/08.03.13г./
2.19.„ТОРЪС”ООД, гр. Варна (разгледано в точка Разни) /изх. № П-618/28.03.13/,/вх. №
И-618/08.03.13г./
2.20.„ТОРЪС”ООД, гр. Варна (разгледано в точка Разни) /изх. № П-619/28.03.13/,/вх. №
И-619/08.03.13г./
2.21.„ИНФОФЕСТ”ЕООД, гр. Пазарджик /изх. № П-665/27.03.13/,/вх. № И665/11.03.13г./
2.22.„ХЕМУС ТУРС”ЕООД, гр. София (разгледано в точка Разни) /изх. № П713/28.03.13/,/вх. № И-713/11.03.13г./
2.23.„ХЕМУС ТУРС”ЕООД, гр. София (разгледано в точка Разни) /изх. № П714/28.03.13/,/вх. № И-714/11.03.13г./
2.24.„ХЕМУС ТУРС”ЕООД, гр. София (разгледано в точка Разни) /изх. № П725/28.03.13/,/вх. № И-725/11.03.13г./
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2.25.„ХЕМУС ТУРС”ЕООД, гр. София (разгледано в точка Разни) /изх. № П735/28.03.13/,/вх. № И-735/11.03.13г./
2.26.„ПИРИН ТУРС”ЕООД, гр. София (разгледано в точка Разни) /изх. № П722/28.03.13/,/вх. № И-722/11.03.13г./
2.27.„ПИРИН ТУРС”ЕООД, гр. София (разгледано в точка Разни) /изх. № П733/28.03.13/,/вх. № И-733/11.03.13г./
2.28.„КАЛИМАН”ЕООД, гр. София (разгледано в точка Разни) /изх. № П731/28.03.13/,/вх. № И-731/11.03.13г./
2.29.„КАЛИМАН”ЕООД, гр. София (разгледано в точка Разни) /изх. № П737/28.03.13/,/вх. № И-737/11.03.13г./
2.30.„КАЛИМАН”ЕООД, гр. София (разгледано в точка Разни) /изх. № П746/28.03.13/,/вх. № И-746/11.03.13г./
2.31.„ДЕЛТА ТУРС 2002”ЕООД, гр. София (разгледано в точка Разни) /изх. № П736/28.03.13/,/вх. № И-736/11.03.13г./
2.32.„ДЕЛТА ТУРС 2002”ЕООД, гр. София (разгледано в точка Разни) /изх. № П743/28.03.13/,/вх. № И-743/11.03.13г./
2.33.„РАДКА МОСКОВА”ООД, гр. Самоков /изх. № П-767/27.03.13/,/вх. № И767/11.03.13г./
2.34.ЕТ„МАХМУД-МАХМУД ЮСЕИН”, гр. Кърджали (разгледано в точка Разни) /изх.
№ П-788/28.03.13/,/вх. № И-788/11.03.13г./
2.35.ЕТ„КОСТА АЛЕКСИЕВ НИКОЛОВ-КАН”, гр. Нова Загора (разгледано в точка Разни)
/изх. № П-822/28.03.13/,/вх. № И-822/13.03.13г./
2.36.„ФЕНИКС ГОЛД”ЕООД, гр. София (разгледано в точка Разни) /изх. № П857/28.03.13/,/вх. № И-857/18.03.13г./
2.37.„ПРОФОНДО 2000”ЕООД, гр. София (разгледано в точка Разни) /изх. № П858/28.03.13/,/вх. № И-858/18.03.13г./
2.38.„ПОЛО 11”ЕООД, гр. София (разгледано в точка Разни) /изх. № П-859/28.03.13/,/вх.
№ И-859/18.03.13г./
2.39.„ПОЛО 11”ЕООД, гр. София (разгледано в точка Разни) /изх. № П-860/28.03.13/,/вх.
№ И-860/18.03.13г./
2.40.„ПОЛО 11”ЕООД, гр. София (разгледано в точка Разни) /изх. № П-861/28.03.13/,/вх.
№ И-861/18.03.13г./
2.41.„ПОЛО 11”ЕООД, гр. София (разгледано в точка Разни) /изх. № П-862/28.03.13/,/вх.
№ И-862/18.03.13г./
2.42.„ТРЕЖЪР ЛЕНД ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ”ЕООД, гр. София /изх. № П868/27.03.13/,/вх. № И-868/18.03.13г./
2.43.СД„ПАНО И САНИ – АВРАМОВИ И СИЕ”, гр. Горна Оряховица /изх. № П883/27.03.13/,/вх. № И-883/20.03.13г./
2.44.„ЕЙНДЖЕЛ”ЕООД, гр. Дулово /изх. № П-897/27.03.13/,/вх. № И-897/21.03.13г./
2.45.„КАЗИНО РОЯЛ”ООД, гр. Петрич /изх. № П-898/27.03.13/,/вх. № И-898/21.03.13г./
2.46.„ГОЛДЪН ТУРС”ЕООД, гр. София (разгледано в точка Разни) /изх. № П900/28.03.13/,/вх. № И-900/21.03.13г./
3. За тото игри:
3.1.ДП„БЪЛГАРСКИ
544/27.03.13/,/вх. №
3.2.ДП„БЪЛГАРСКИ
824/27.03.13/,/вх. №

СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”,
И-544/07.03.13г./
СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”,
И-824/13.03.13г./

гр.

София

/изх.

№

П-

гр.

София

/изх.

№

П-

4. За залагания върху резултати от спортни състезания:
4.1.„ЕВРОФУТБОЛ”ООД, гр. София (разгледано в точка Разни) /изх. № П487/28.03.13/,/вх. № И-487/06.03.13г./
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4.2.ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”,
543/27.03.13/,/вх. № И-543/07.03.13г./
4.3.ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”,
823/27.03.13/,/вх. № И-823/13.03.13г./

гр.

София

/изх.

№

П-

гр.

София

/изх.

№

П-

РАЗДЕЛ ДВАНАДЕСЕТИ – Разглеждане на писмени искания за утвърждаване на
задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри:
1. За игри с игрални автомати:
1.1.„МЕРИКАН-2000”ЕООД, гр. Русе /изх. № П-249/27.03.13/,/вх. № И-249/13.02.13г./
1.2.„МЕРИКАН-2000”ЕООД, гр. Русе /изх. № П-250/27.03.13/,/вх. № И-250/13.02.13г./
1.3.„МЕРИКАН-2000”ЕООД, гр. Русе /изх. № П-253/27.03.13/,/вх. № И-253/13.02.13г./
1.4.„МЕРИКАН-2000”ЕООД, гр. Русе /изх. № П-254/27.03.13/,/вх. № И-254/13.02.13г./
1.5.„МЕРИКАН-2000”ЕООД, гр. Русе /изх. № П-255/27.03.13/,/вх. № И-255/13.02.13г./
1.6.„МЕРИКАН-2000”ЕООД, гр. Русе /изх. № П-256/27.03.13/,/вх. № И-256/13.02.13г./
1.7.„ВИЛОКС ГРУП”ЕООД, гр. София /изх. № П-354/27.03.13/,/вх. № И-354/25.02.13г./
1.8.„ВИЛОКС ГРУП”ЕООД, гр. София /изх. № П-355/27.03.13/,/вх. № И-355/25.02.13г./
1.9.„ВИЛОКС ГРУП”ЕООД, гр. София /изх. № П-356/27.03.13/,/вх. № И-356/25.02.13г./
1.10.„ВИЛОКС ГРУП”ЕООД, гр. София /изх. № П-357/27.03.13/,/вх. № И-357/25.02.13г./
1.11.„ВИЛОКС ГРУП”ЕООД, гр. София /изх. № П-358/27.03.13/,/вх. № И-358/25.02.13г./
1.12.„ВИЛОКС ГРУП”ЕООД, гр. София /изх. № П-359/27.03.13/,/вх. № И-359/25.02.13г./
1.13.„ВИЛОКС ГРУП”ЕООД, гр. София /изх. № П-365/27.03.13/,/вх. № И-365/25.02.13г./
1.14.„ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ”ЕООД, гр. Варна /изх. № П-430/27.03.13/,/вх. № И430/01.03.13г./
1.15.„ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ”ЕООД, гр. Варна /изх. № П-431/27.03.13/,/вх. № И431/01.03.13г./
1.16.„ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ”ЕООД, гр. Варна /изх. № П-432/27.03.13/,/вх. № И432/01.03.13г./
1.17.„МЕМФИС ГЕЙМС”ООД, гр. София /изх. № П-437/27.03.13/,/вх. № И437/01.03.13г./
1.18.„ПРИЗМА 08”ЕООД, гр. Павликени (разгледано в точка Разни) /изх. № П453/28.03.13/,/вх. № И-453/04.03.13г./
1.19.„ПРИЗМА 08”ЕООД, гр. Павликени (разгледано в точка Разни) /изх. № П454/28.03.13/,/вх. № И-454/04.03.13г./
1.20.„ПРИЗМА 08”ЕООД, гр. Павликени (разгледано в точка Разни) /изх. № П455/28.03.13/,/вх. № И-455/04.03.13г./
1.21.ЕТ„ДОСИКО-ДИМИТЪР ИВАНОВ”, гр. Варна (разгледано в точка Разни) /изх. №
П-456/28.03.13/,/вх. № И-456/04.03.13г./
1.22.ЕТ„ДОСИКО-ДИМИТЪР ИВАНОВ”, гр. Варна (разгледано в точка Разни) /изх. №
П-457/28.03.13/,/вх. № И-457/04.03.13г./
1.23.ЕТ„ДОСИКО-ДИМИТЪР ИВАНОВ”, гр. Варна (разгледано в точка Разни) /изх. №
П-458/28.03.13/,/вх. № И-458/04.03.13г./
1.24.ЕТ„ДОСИКО-ДИМИТЪР ИВАНОВ”, гр. Варна /изх. № П-459/27.03.13/,/вх. № И459/04.03.13г./
1.25.ЕТ„ДОСИКО-ДИМИТЪР ИВАНОВ”, гр. Варна /изх. № П-460/27.03.13/,/вх. № И460/04.03.13г./
1.26.„СИЛА-2” ООД, гр. Пловдив (разгледано в точка Разни) /изх. № П-466/28.03.13/,/вх.
№ И-466/05.03.13г./
1.27.ЕТ„СИ-ЕЛ-ЕЛИТ-ЖЕЧО МАРИНОВ”, гр. Бургас (разгледано в точка Разни) /изх.
№ П-468/28.03.13/,/вх. № И-468/05.03.13г./
1.28.„ФИЛАДЕЛФИЯ” ООД, гр. Плевен (разгледано в точка Разни) /изх. № П481/28.03.13/,/вх. № И-481/06.03.13г./
1.29.„ФИЛАДЕЛФИЯ” ООД, гр. Плевен (разгледано в точка Разни) /изх. № П482/28.03.13/,/вх. № И-482/06.03.13г./
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1.30.ЕТ„ИНФОМИК-МИРОСЛАВ МИТКИН”, гр. Силистра (разгледано в точка Разни)
/изх. № П-486/28.03.13/,/вх. № И-486/06.03.13г./
1.31.СД„ПАНО И САНИ – АВРАМОВИ И СИЕ”, гр. Горна Оряховица (разгледано в
точка Разни) /изх. № П-488/28.03.13/,/вх. № И-488/06.03.13г./
1.32.СД„ПАНО И САНИ – АВРАМОВИ И СИЕ”, гр. Горна Оряховица (разгледано в
точка Разни) /изх. № П-489/28.03.13/,/вх. № И-489/06.03.13г./
1.33.СД„ПАНО И САНИ – АВРАМОВИ И СИЕ”, гр. Горна Оряховица (разгледано в
точка Разни) /изх. № П-490/28.03.13/,/вх. № И-490/06.03.13г./
1.34.ЕТ„ЮЛИАН ПАСКОВ”, с. Рилци, община Благоевград (разгледано в точка Разни)
/изх. № П-491/28.03.13/,/вх. № И-491/06.03.13г./
1.35.ЕТ„ЮЛИАН ПАСКОВ”, с. Рилци, община Благоевград (разгледано в точка Разни)
/изх. № П-492/28.03.13/,/вх. № И-492/06.03.13г./
1.36.ЕТ„РОСЕН ПЕРИНАРОВ”, гр. Сандански (разгледано в точка Разни) /изх. № П493/28.03.13/,/вх. № И-493/06.03.13г./
1.37.„ХАЗАРТ 09”ООД, гр. Сандански (разгледано в точка Разни) /изх. № П494/28.03.13/,/вх. № И-494/06.03.13г./
1.38.„ФЕЙС 2006”ООД, гр. София (разгледано в точка Разни) /изх. № П495/28.03.13/,/вх. № И-495/06.03.13г./
1.39.„ФЕЙС 2006”ООД, гр. София (разгледано в точка Разни) /изх. № П496/28.03.13/,/вх. № И-496/06.03.13г./
1.40.ЕТ„МИХНЕВИ-РУМЕН МИХНЕВ”, гр. Сливен (разгледано в точка Разни) /изх. №
П-497/28.03.13/,/вх. № И-497/06.03.13г./
1.41.„ЕВРО КАЗИНО ГРУП”ООД, гр. София (разгледано в точка Разни) /изх. № П498/28.03.13/,/вх. № И-498/06.03.13г./
1.42.„НЮ ВИЖЪН” ООД, гр. Димитровград /изх. № П-546/27.03.13/,/вх. № И546/07.03.13г./
1.43.„КИНГ ГЕЙМС”ООД, гр. Димитровград /изх. № П-547/27.03.13/,/вх. № И547/07.03.13г./
2.44.”ГОЛДЪН ТУРС”ЕООД, гр. София (разгледано в точка Разни) /изх. № П654/28.03.13/,/вх. № И-654/11.03.13г./
2.45.„ПОЛО 11”ЕООД, гр. София (разгледано в точка Разни) /изх. № П-863/28.03.13/,/вх.
№ И-863/18.03.13г./
2.46.„ПОЛО 11”ЕООД, гр. София(разгледано в точка Разни) /изх. № П-864/28.03.13/,/вх.
№ И-864/18.03.13г./
2.47.„ПОЛО 11”ЕООД, гр. София (разгледано в точка Разни) /изх. № П-865/28.03.13/,/вх.
№ И-865/18.03.13г./
РАЗДЕЛ ТРИНАДЕСЕТИ – Поправки на очевидни фактически грешки:
1. За игри с игрални автомати:
1.1.„КОРА”ЕООД, гр. Хасково /изх. № П-1828-1/27.03.13/,/вх. № И-1828/06.02.13г./
1.2.„ХЕМУС ТУРС”ЕООД, гр. София (разгледано в точка Разни) /изх. № П-2031/28.03.13/,/вх. № И-203-1/19.03.13г./
РАЗДЕЛ ЧЕТИРИНАДЕСЕТИ – Разни:
1. Докладна записка във връзка с писмено искане от „ЕВРОФУТБОЛ” ООД, гр. София за
издаване на първоначален лиценз за организиране на хазартни игри чрез Интернет със
залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета /изх. №
И-875/27.03.2013 г./
2. Докладна записка във връзка с писмено искане от Eurofootball Limited, Малта за
издаване на лиценз за организиране на хазартни игри чрез Интернет със залагания върху
резултати от спортни състезания /изх. № И-1692/27.03.2013 г./
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ПО ПЪРВИ РАЗДЕЛ - Предсрочно прекратяване действието на издадени лицензи,
отложени от заседание на ДКХ от 19.03.2013 г.:
1. За игри с игрални автомати:
1.1.„МИЛАРА ПЛЕЙ”ЕООД, гр. Добрич /вх. № И-461/04.03.13г./
На 04.03.2013 г. с вх. № И-461, 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 „МИЛАРА ПЛЕЙ” ЕООД,
гр. Добрич, за предсрочно прекратяване действието на лиценз за организиране на
хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Добрич, ул. „Цар
Освободител” № 6, за който е издадено Удостоверение за издаден лиценз № И2480/07.02.2013 г. Срокът на лиценза изтича на 29.03.2017 г., като в удостоверението за
издаден лиценз са вписани 20 /двадесет/ броя игрални автомата с 20 /двадесет/ броя
игрални места.
След справка е установено, че с Констативен протокол № 004553/07.02.2013 г.
при извършена проверка са констатирани административни нарушения на
законодателството, уреждащо хазартната дейност в игрална зала с адрес: гр. Добрич, ул.
„Цар Освободител” № 6, в която се организират хазартни игри с игрални автомати от
„МИЛАРА ПЛЕЙ” ЕООД.
На проведеното на 19.03.2013 г. заседание, след като е обсъдила представените от
искателя документи и във връзка с поканата за съставянето и връчването на актовете, с
оглед изясняване на обстоятелствата, който са мотивирали организатора да поиска
предсрочно прекратяване на действащия лиценз, Държавната комисия по хазарта е взела
следното решение:
1. Приема, че обстоятелствата по писменото искане не са изяснени и отлага
разглеждането на подадените документи от „МИЛАРА ПЛЕЙ” ЕООД, гр. Добрич, със
седалище и адрес на управление: гр. Добрич, ул. „Осми март” № 2, ЕИК: 201302021,
представлявано от управителя Герман Димитров Германов, с цел предсрочно
прекратяване действието на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Добрич, ул. „Цар Освободител” № 6, за който е
издадено Удостоверение за издаден лиценз № И-2480/07.02.2013 г.
2. Задължава управителя на „МИЛАРА ПЛЕЙ” ЕООД да се яви лично на
заседание на ДКХ, за да отговори на конкретно поставени въпроси във връзка с
обстоятелствата от значение за решението по искането.
С писмо изх. № № 461/462 от 25.03.2013 г. управителят на „МИЛАРА ПЛЕЙ”
ЕООД е уведомен за решението на Комисията.
На заседанието, проведено на 28.03.2013 г., се явиха управителят на„МИЛАРА
ПЛЕЙ” ЕООД и едноличният собственик на капитала на дружеството – Ласло Жирош.
Бяха им поставени конкретни въпроси относно мотивите за прекратяване на издадения
лиценз с оглед установените административни нарушения и евентуалното заобикаляне
на закона с цел избягване на административнонаказателна отговорност. След като
искателят отговори на всички поставени въпроси и даде своите обяснения, се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване се установи, че отговарят на
изискванията на ЗХ и Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по
Закона за хазарта и за даване на разрешения за извършване на промени в тях. Внесена е
дължимата държавна такса за издаване на лиценза и всички обстоятелства по искането
са изяснени, 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, Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Предсрочно прекратява действието на лиценз, за който е издадено Удостоверение
№ И-2480/07.02.2013 г. за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална
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зала с адрес: гр. Добрич, ул. „Цар Освободител” № 6 на „МИЛАРА ПЛЕЙ” ЕООД, гр.
Добрич, със седалище и адрес на управление: гр. Добрич, ул. „Осми март” № 2, ЕИК:
201302021, представлявано от Герман Димитров Германов – управител.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.2.„МИЛАРА ПЛЕЙ”ЕООД, гр. Добрич /вх. № И-462/04.03.13г./
На 04.03.2013 г. с вх. № И-462, 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 „МИЛАРА ПЛЕЙ” ЕООД,
гр. Добрич, за предсрочно прекратяване действието на лиценз за организиране на
хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Добрич, ул. „Цар
Освободител” № 6, за който е издадено Удостоверение за издаден лиценз № И2480/07.02.2013 г. Срокът на лиценза изтича на 29.03.2017 г., като в удостоверението за
издаден лиценз са вписани 20 /двадесет/ броя игрални автомата с 20 /двадесет/ броя
игрални места.
След справка е установено, че с Констативен протокол № 004553/07.02.2013 г.
при извършена проверка са констатирани административни нарушения на
законодателството, уреждащо хазартната дейност в игрална зала с адрес: гр. Добрич, ул.
„Цар Освободител” № 6, в която се организират хазартни игри с игрални автомати от
„МИЛАРА ПЛЕЙ” ЕООД.
На проведеното на 19.03.2013 г. заседание, след като е обсъдила представените от
искателя документи и във връзка с поканата за съставянето и връчването на актовете с
оглед изясняване на обстоятелствата, който са мотивирали организатора да поиска
предсрочно прекратяване на действащия лиценз, Държавната комисия по хазарта е взела
следното решение:
1. Приема, че обстоятелствата по писменото искане не са изяснени и отлага
разглеждането на подадените документи от „МИЛАРА ПЛЕЙ” ЕООД, гр. Добрич, със
седалище и адрес на управление: гр. Добрич, ул. „Осми март” № 2, ЕИК: 201302021,
представлявано от управителя Герман Димитров Германов, с цел предсрочно
прекратяване действието на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Добрич, ул. „Цар Освободител” № 6, за който е
издадено Удостоверение за издаден лиценз № И-2480/07.02.2013 г.
2. Задължава управителя на „МИЛАРА ПЛЕЙ” ЕООД да се яви лично на
заседание на ДКХ, за да отговори на конкретно поставени въпроси във връзка с
обстоятелствата от значение за решението по искането.
С писмо № № 461/462 от 25.03.2013 г. управителят на „МИЛАРА ПЛЕЙ” ЕООД е
уведомен за решението на Комисията и му е указано да се яви в ДКХ.
На заседанието, проведено на 28.03.2013 г., се явиха управителят на„МИЛАРА
ПЛЕЙ” ЕООД и едноличният собственик на капитала на дружеството – Ласло Жирош.
Бяха им поставени конкретни въпроси относно мотивите за прекратяване на издадения
лиценз с оглед установените административни нарушения и евентуалното заобикаляне
на закона с цел избягване на административнонаказателна отговорност. След като
искателят отговори на всички поставени въпроси и даде своите обяснения, се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване се установи, че отговарят на
изискванията на ЗХ и Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по
Закона за хазарта и за даване на разрешения за извършване на промени в тях. Внесена е
дължимата държавна такса за издаване на лиценза и всички обстоятелства по искането
са изяснени, 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, Държавната комисия по хазарта
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РЕШИ:
Предсрочно прекратява действието на лиценз, за който е издадено Удостоверение
за издаден лиценз № И-2480/07.02.2013 г. за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Тервел, област Добрич, ул. „Хан Аспарух” № 43 от
„МИЛАРА ПЛЕЙ” ЕООД, гр. Добрич, със седалище и адрес на управление: гр. Добрич,
ул. „Осми март” № 2, ЕИК: 201302021, представлявано от Герман Димитров Германов –
управител.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
ПО ВТОРИ РАЗДЕЛ – Утвърждаване на одобрен от Българския институт по
метрология тип на игрално оборудване, което може да се произвежда и внася, за да
се експлоатира в страната /изх. № П-399/27.03.13 г./
До 25.03.2013 г. със съответни придружителни писма и в съответствие с чл. 14,
ал. 3 от Наредбата за изискванията за одобряване на типа и за реда за извършване на
първоначални и периодични проверки на игрални съоръжения във връзка с § 4а от
Преходните и заключителни разпоредби на Закона за хазарта (ЗХ), са получени 3 /три/
броя удостоверения за одобрени от Българския институт по метрология типове на
игрално оборудване.
Поради това и на основание чл. 22, ал. 1, т. 8 от ЗХ във връзка с § 4а от ПЗР на
ЗХ, председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта да утвърди
следните одобрени от БИМ типове на игрално оборудване, които могат да се
произвеждат и внасят, за да се експлоатират в страната, както следва:
ИГРАЛНИ АВТОМАТИ:
№ Удостовепо рение № /
ред дата на
издаване
1.
ИА 2273
19.03.2013

Наименование
БАРГЕЙМ

Тип / версия

Вид

BG 122-03,
видеорийл 40 игри:
Gamopolis 1. AZTEC GOLD
HIGH WAY 2. FORTUNE FISH
60
3. ROYAL JEWELS
4. 7 FORTUNE SEVENS
5. 20 STAR PARTY
6. RAMESSES THE GREAT
7. ESMERALDA
8. GOLDEN BIRD II
9. WONDERS OF TAJ MAHAL
10. ALASKA WILD
11. LUCKY CLOVER
12. 40 TREASURES
13. DUCK OF LUCK
14. BAVARIAN FOREST
15. TREASURE HILL
16. CHILLI FRUITS
17. PURPLE HOT
18. SHINING TREASURES
19. ISLAND MAGIC
20. CHINESE GATE TREASURE
21. THE OLD OAK

Производител/
вносител/номер
на разрешение

Заявител

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

„Казино
Технологи”
АД
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22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

2.

ИА 2274
19.03.2013

БАРГЕЙМ

MAGIC JEWELS
EMIRATES PEARLS
CARIBBEAN DIVER
AZTEC RETURNS
QUEEN OF FRUITS II
COLUMBUS TREASURE
MY LUCKY BANJO
THAI TEMPLE
CAT QUEEN
COFFEE MAGIC 2
SEA TIGER
GHOST HORSE
25 STAR STONES
GOLDEN FLOWER OF LIFE
MILADY X 2
WONDERS OF ISTANBUL
CARIBBEAN ADVENTURE
CARATS WHISPER
LUCKY 3 PENGUINS
BG 123-03,
видеорийл 40 игри:
Gamopolis 1. AZTEC GOLD
HIGH WAY 2. 7 FORTUNE SEVENS
61
3. 20 STAR PARTY
4. RAMESSES THE GREAT
5. WONDERS OF TAJ MAHAL
6. ALASKA WILD
7. LUCKY CLOVER
8. 40 TREASURES
9. DUCK OF LUCK
10. BAVARIAN FOREST
11. CHILLI FRUITS
12. PURPLE HOT
13. CHINESE GATE
TREASURE
14. THE OLD OAK
15. AZTEC RETURNS
16. QUEEN OF FRUITS II
17. COFFEE MAGIC
18. AFRICAN MAGIC
19. TREASURE KINGDOM
20. TREASURE OF
TANZANIA
21. THE WONDERS OF
PETRA
22. OCEAN DREAMING
23. JADE BIRD
24. MAGICIAN DREAMING
25. 5 X HIGH PARTY
26. COFFEE DREAMING
27. EMERALD KINGDOM
28. DEEP WATER FISHING
29. FRENCH VALLEY
30. LUCKY KIWI
31. NORDIC SONG
32. GOLDEN BUDDHA
33. 40 SHINING JEWELS
34. ENCHANTED PALACE
35. JOLLY BELUGA WHALES
36. MAGIC STONE
37. PENGUIN PARTY
38. POT’ O LUCK
39. THE GREAT CABARET
40. THE POWER OF
BUTTERFLY

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

„Казино
Технологии”
АД
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3.

ИА 2275
22.03.201

MASTER MULTYGAME

MULTY
B&BJ

MASTER MULTY-GAME е
„Декарт” ООД,
електронен вариант на следните И-1162/29.05.2012
хазартни игри с карти:
1. BACCARAT – за до 32 играча
с крупие. Използват се 6 или 8
колоди от 52 карти.
2. PUNTO BANKO – вариант на
играта BACCART, при която
картите се раздават затворени.
3. BLACK JACK – за до 7 играча
с крупие. Използват се от 1 до 6
колоди от 52 карти. Играта
може да формира и разпределя 3
вида премии джакпот –
“Progressive Jackpot”, “Bat Beat
Jackpot” и “Mystery Jackpot”.

„Декарт” ООД

На основание чл. 22, ал. 1, т. 8 от ЗХ във връзка с § 4а ПЗР от Закона за хазарта,
Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
утвърждава одобрените от БИМ 3 /три/ броя типове на игрално оборудване, които могат
да се произвеждат и внасят, за да се експлоатират в страната по изготвено предложение с
/изх. № П-399/27.03.13 г./
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
ПО ТРЕТИ РАЗДЕЛ - Разглеждане на писмени искания за одобряване на вписани
промени в обстоятелствата по издадени лицензи:
1. За игри с игрални автомати:
1.1.„ЕЛ ЕС ГРУП БЕРКОВИЦА”ЕООД, гр. София /изх. № П-374/27.03.13/,/вх. № И374/26.02.13г./
На 26.02.2013 г. с вх. № И-374, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, чл. 32 и чл. 37,
ал. 1 - 4 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕЛ ЕС ГРУП
БЕРКОВИЦА” ЕООД, гр. София, за промени в обстоятелствата, вписани в издаден
лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора Удостоверение за
издаден лиценз № И-2189/01.11.2012 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 документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни такси, 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 „ЕЛ ЕС ГРУП
БЕРКОВИЦА” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Витоша”,
ул. „Мала кория” № 31, ЕИК: 201726803, представлявано от Галя Иванова Евтимова –
управител, изразяващи се в промени в управлението, едноличния собственик на
капитала и адреса на управление на дружеството /на 29.01.2013 г. е извършена промяна
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на адреса на управление на дружеството – от гр. София, район „Възраждане”, бул.
„Константин Величков” № 157 - 159, ет. 1, офис 3 на гр. София, район „Витоша”, ул.
„Мала кория” № 31, като управител е вписана Галя Иванова Евтимова, а Любомир
Володиев Захаринов е заличен като управител и като едноличен собственик на капитала
е вписана Галя Иванова Евтимова, а „ЕЛ ПИ ГРУП БЪЛГАРИЯ” ЕООД е заличено като
едноличен собственик на капитала/.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.2.„ЕЙНДЖЕЛ”ЕООД, гр. Дулово /изх. № П-896/27.03.13/,/вх. № И-896/21.03.13г./
На 21.03.2013 г. с вх. № И-896, 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 „ЕЙНДЖЕЛ” ЕООД, гр.
Дулово, за промени в обстоятелствата, вписани в издаден лиценз за организиране на
хазартни игри с игрални автомати.
Искането е за вписване на промени в обстоятелствата в даденото на организатора
Разрешение № И-1989/03.01.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от Закона за
хазарта (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 документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. 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 „ЕЙНДЖЕЛ” ЕООД,
със седалище и адрес на управление: гр. Дулово, област Силистра, ул. „Искър” № 44,
ЕИК: 118548585, представлявано заедно и поотделно от Мерин Гюнай Сефер и Мелек
Гюнай Сефер - управители, изразяващи се в промени в управлението на дружество и в
начина му на представляване /на 15.03.2013 г. в Търговския регистър е вписана като нов
управител Мелек Гюнай Сефер и дружеството ще се представлява заедно и поотделно от
Мерин Гюнай Сефер и Мелек Гюнай Сефер/.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
ПО ЧЕТВЪРТИ РАЗДЕЛ – Разглеждане на писмено искане за утвърждаване на
задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри и за
утвърждаване на удостоверителни знаци /чипове/ и за предсрочно прекратяване
действието на издаден лиценз:
1. За игри в игрално казино:
1.1.„СТАР ПРИНЦЕС”ЕАД, гр. Свиленград /изх. № П-512/27.03.13/,/вх. № И512/06.03.13г./
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На 06.03.2013 г. с вх. № И-512, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 9, т. 11, чл. 32,
чл. 38, ал. 2 и 3, е подадено писмено искане от „СТАР ПРИНЦЕС” ЕАД, гр. Свиленград,
за утвърждаване на 6 /шест/ броя задължителни образци на удостоверителни знаци
/чипове/ за участие в хазартни игри, утвърждаване на промени в Задължителни игрални
условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри в игрално казино и
утвърждаване на промени в Задължителни правила за организацията на работата и
финансовия контрол и задължителни образци за счетоводна отчетност при организиране
на хазартни игри в игрално казино с адрес: гр. Свиленград, област Хасково, ул. „Драган
Цанков” № 4.
Искането е за вписване на промени в дадено на организатора Разрешение № И1565/23.07.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от Закона за
хазарта (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 документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни такси, поради което и на
основание чл. 33, ал. 9, във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 9, 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:
I. Да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на „СТАР
ПРИНЦЕС” ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. Свиленград, област Хасково,
ул. „Драган Цанков” № 4, ЕИК: 160103970, представлявано заедно от Гюлбин Багджъ –
изпълнителен директор и Муратхан Акташ – изпълнителен директор, изразяващи се в
промяна във вида на залога от евро в лева за игрално казино с адрес: гр. Свиленград,
област Хасково, ул. „Драган Цанков” № 4.
В игралното казино ще бъдат в експлоатация 6 /шест/ броя игрални маси и 52
/петдесет и два/ броя игрални автомати със 52 /петдесет и два/ броя игрални места.
ІI. Да утвърди на „СТАР ПРИНЦЕС” ЕАД, гр. Свиленград, Задължителни
игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри в игрално
казино, включващи следните промени:
1. В чл. 13, ал. 2 указаната сума се променя от евро в лева;
2. Навсякъде думата евро и нейните производни се заменя с лева;
3. В чл. 29, ал. 1 последното изречение се допълва с „и същата може да се
променя след разрешение от ДКХ”;
4. В чл. 73, ал. 6 текстът относно изплащането на сумите в евро отпада;
5. В чл. 75 цитираният досега чл. 46а се заменя с чл. 74;
6. В Приложение № 1 вида на залога се променя от евро в лева.
ІII. Да утвърди на „СТАР ПРИНЦЕС” ЕАД, гр. Свиленград, промени в
Задължителни правила за организацията на работата и финансовия контрол и
задължителни образци за счетоводна отчетност при организиране на хазартни игри в
игрално казино, включващи следните промени:
1. В образци за счетоводна отчетност №№ 9а, 19, 19а, 20 и 20а указаната сума се
променя от евро в лева;
2. В Приложение № 2 указаните суми се променят от евро в лева.
IV. Да утвърди на „СТАР ПРИНЦЕС” ЕАД, гр. Свиленград, 6 /шест/ броя
задължителни образци на удостоверителни знаци /чипове/ за участие в хазартни игри.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
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За - 4
Против - няма.
1.2.„СТАР ПРИНЦЕС”ЕАД, гр. Свиленград /изх. № П-924/27.03.13/,/вх. № И924/26.03.13г./
На 26.03.2013 г. с вх. № И-924, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 1, чл. 32 и чл. 35,
ал. 1, т. 4 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „СТАР ПРИНЦЕС”
ЕАД, гр. Свиленград, за прекратяване действието на Разрешение № И-1565/23.07.2012 г.
за организиране на хазартни игри в игрално казино с адрес: гр. Свиленград, област
Хасково, ул. „Драган Цанков” № 4. Срокът на Разрешение № И-1565/23.07.2012 г.
изтича на 18.06.2013 г. и в него са вписани 6 /шест/ броя игрални маси и 52 /петдесет и
два/ броя игрални автомата с 52 /петдесет и два/ броя игрални места.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от Закона за
хазарта (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 документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. 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 № И-1565/28.03.2012 г. за организиране на
хазартни игри в игрално казино с адрес: гр. Свиленград, област Хасково, ул. „Драган
Цанков” № 4, издадено на „СТАР ПРИНЦЕС” ЕАД със седалище и адрес на управление:
гр. Свиленград, област Хасково, ул. „Драган Цанков” № 4, ЕИК: 160103970,
представлявано от Гюлбин Багджъ – изпълнителен директор и Муратхан Акташ –
изпълнителен директор, заедно.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
ПО ПЕТИ РАЗДЕЛ – Предсрочно прекратяване действието на издадени лицензи:
1. За игри с игрални автомати:
1.1.„КОЛОРАДО”ЕООД, гр. Раковски /изх. № П-832/27.03.13/,/вх. № И832/13.03.13г./
На 13.03.2013 г. с вх. № И-832, 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 „КОЛОРАДО” ЕООД, гр.
Раковски, за прекратяване действието на Разрешение № И-1420 от 30.07.2010 г. за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Хисар,
обл. Пловдив, ул. „Балкан” № 4.
Срокът на Разрешение № И-1420 от 30.07.2010 г. изтича на 16.05.2013 г. и в него
са вписани 10 /десет/ броя игрални автомата с 10 /десет/ 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 документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Внесена е дължимата държавна такса за издаване на
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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 № И-1420 от 30.07.2010 г. за организиране
на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Хисар, обл. Пловдив, ул.
„Балкан” № 4, издадено на „КОЛОРАДО” ЕООД със седалище и адрес на управление:
гр. Раковски, обл. Пловдив, ул. „Тодор Икономов” № 8, ЕИК: 160043142,
представлявано от Милко Петров Айлов – управител.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.2.„О Б И”ЕООД, гр. Чирпан /изх. № П-814/27.03.13/,/вх. № И-814/12.03.13г./
На 12.03.2013 г. с вх. № И-814, 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 „О Б И” ЕООД, гр. Чирпан,
за прекратяване действието на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Стара Загора, ул. „Васил Априлов” № 12 А, за който
е издадено Удостоверение за издаден лиценз № И-2582 от 24.01.2013 г.
Срокът на лиценза изтича на 30.07.2014 г. и в удостоверението за издаден
лиценз 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 Закона за
хазарта (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 документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Внесена е дължимата държавна такса за издаване на
лиценза, 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 действието на лиценз, за който е издадено
Удостоверение за издаден лиценз № И-2582 от 24.01.2013 г. за организиране на хазартни
игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Стара Загора, ул. „Васил Априлов”
№ 12 А, издаден на „О Б И” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Чирпан,
област Стара Загора, ул. Яворов” № 9, ЕИК: 123132357, представлявано от Павлина
Стефанова Танева – управител.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.3.„ЕМ ДЖИ ХОЛИДЕЙ”ООД, гр. Пловдив /изх. № П-839/27.03.13/,/вх. № И839/15.03.13г./
На 15.03.2013 г. с вх. № И-839, 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 „ЕМ ДЖИ ХОЛИДЕЙ”

15

ООД, гр. Пловдив, за прекратяване действието на лиценз за организиране на хазартни
игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ул. „Янко Сакъзов” № 37,
за който е издадено Удостоверение за издаден лиценз № И-2067 от 30.10.2012 г.
Срокът на лиценза изтича на 28.12.2016 г. и в удостоверението за издаден лиценз
са вписани 27 /двадесет и седем/ броя игрални автомата с 30 /тридесет/ 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 документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Внесена е дължимата държавна такса за издаване на
лиценза, 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 действието на лиценз, за който е издадено
Удостоверение за издаден лиценз № И-2067 от 30.10.2012 г. за организиране на хазартни
игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ул. „Янко Сакъзов” № 37,
издаден на „ЕМ ДЖИ ХОЛИДЕЙ” ООД със седалище и адрес на управление: гр.
Пловдив, р-н „Централен”, ул. „Захари Княжевски” № 2, ет. 6, ап. 23, ЕИК: 115879530,
представлявано от Зорница Георгиева Шушутева – управител и Георги Йорданов
Шушутев – управител, заедно и поотделно.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.4.„ЕЛИТ 8”ЕООД, гр. Севлиево /изх. № П-846/27.03.13/,/вх. № И-846/15.03.13г./
На 15.03.2013 г. с вх. № И-846, 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 „ЕЛИТ 8” ЕООД, гр.
Севлиево, за прекратяване действието на лиценз за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Велико Търново, ул. „Васил Левски” № 21,
за който е издадено Удостоверение за издаден лиценз № И-2126 от 01.11.2012 г.
Срокът на лиценза изтича на 28.06.2016 г. и в удостоверението за издаден лиценз
са вписани 30 /тридесет/ броя игрални автомата с 30 /тридесет/ броя игрални места.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от Закона за
хазарта (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 документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Внесена е дължимата държавна такса за издаване на
лиценза, 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 действието на лиценз, за който е издадено
Удостоверение за издаден лиценз № И-2126 от 01.11.2012 г. за организиране на хазартни
игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Велико Търново, ул. „Васил Левски”
№ 21, издаден на „ЕЛИТ 8” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Севлиево,
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обл. Габрово, ул. „Стоян Бъчваров” № 8, ЕИК: 200244138, представлявано от Цветан
Ботев Макавеев – управител.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.5.„ОУШЪН ГЕЙМС”ООД, гр. София /изх. № П-873/27.03.13/,/вх. № И873/19.03.13г./
На 19.03.2013 г. с вх. № И-873, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 1, чл. 32 и чл. 35,
ал. 1, т. 4 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ОУШЪН ГЕЙМС”
ООД, гр. София, за прекратяване действието на Разрешение № И-1837/01.12.2011 г. за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Елин
Пелин, Софийска област, пл. „Независимост” № 2, х-л „Гайдарец”.
Срокът на Разрешение № И-1837/01.12.2011 г. изтича на 10.01.2014 г. и в него са
вписани 11 /единадесет/ броя игрални автомата с 15 /петнадесет/ 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
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на
разрешения за извършване на промени в тях. 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 № И-1837 от 01.12.2011 г. за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Елин
Пелин, Софийска област, пл. „Независимост” № 2, х-л „Гайдарец”, издаден на „ОУШЪН
ГЕЙМС” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Слатина”, ж.к.
„Слатина – Христо Смирненски”, Търговски комплекс, офис 8, ЕИК: 130948357,
представлявано от Пламен Петров Петков - управител.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.6.„ОУШЪН ГЕЙМС”ООД, гр. София /изх. № П-874/27.03.13/,/вх. № И874/19.03.13г./
На 19.03.2013 г. с вх. № И-874, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 1, чл. 32 и чл. 35,
ал. 1, т. 4 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ОУШЪН ГЕЙМС”
ООД, гр. София, за прекратяване действието на Разрешение № И-1833/01.12.2011 г. за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: с. Гара Елин
Пелин, община Елин Пелин, Софийска област, ул. „Керамик” № 3.
Срокът на Разрешение № И-1833/01.12.2011 г. изтича на 27.11.2014 г. и в него са
вписани 10 /десет/ броя игрални автомата с 10 /десет/ броя игрални места.
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В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. 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 № И-1833 от 01.12.2011 г. за организиране
на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: с. Гара Елин Пелин, община
Елин Пелин, Софийска област, ул. „Керамик” № 3, издаден на „ОУШЪН ГЕЙМС” ООД
със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Слатина”, ж.к. „Слатина –
Христо Смирненски”, Търговски комплекс, офис 8, ЕИК: 130948357, представлявано от
Пламен Петров Петков - управител.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.7.„КОНТИ”ЕООД, гр. Русе /изх. № П-881/27.03.13/,/вх. № И-881/20.03.13г./
На 20.03.2013 г. с вх. № И-881, 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 „КОНТИ” ЕООД, гр. Русе,
за прекратяване действието на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Дулово, област Силистра, ул. „Мир” № 2, за който е
издадено Удостоверение за издаден лиценз № И-2469 от 15.12.2012 г.
Срокът на лиценза изтича на 16.05.2013 г. и в удостоверението за издаден лиценз
са вписани 10 /десет/ броя игрални автомата с 10 /десет/ 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 документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Внесена е дължимата държавна такса за издаване на
лиценза, 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 действието на лиценз, за който е издадено
Удостоверение за издаден лиценз № И-2469 от 15.12.2012 г. за организиране на хазартни
игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Дулово, област Силистра, ул. „Мир”
№ 2, издаден на „КОНТИ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Русе, ул.
„Муткурова” № 2, ЕИК: 117600417, представлявано от Георги Минков Демирев –
управител.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4

18

За - 4
Против - няма.
1.8.„КРАТО”ООД, гр. София /изх. № П-884/27.03.13/,/вх. № И-884/20.03.13г./
На 20.03.2013 г. с вх. № И-884, 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 „КРАТО” ООД, гр. София,
за прекратяване действието на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Кюстендил, ул. „Полковник Стефан Манов” № 9, за
който е издадено Удостоверение за издаден лиценз № И-2555 от 02.01.2013 г.
Срокът на лиценза изтича на 29.07.2013 г. и в удостоверението за издаден лиценз
са вписани 13 /тринадесет/ броя игрални автомата с 18 /осемнадесет/ 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 документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Внесена е дължимата държавна такса за издаване на
лиценза, 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 действието на лиценз, за който е издадено
Удостоверение за издаден лиценз № И-2555 от 02.01.2013 г. за организиране на хазартни
игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Кюстендил, ул. „Полковник Стефан
Манов” № 9, издаден на „КРАТО” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София,
район „Витоша”, бул. „Бъкстон” № 67А, офис 2, ЕИК: 121840286, представлявано от
Красимир Любенов Томов – управител.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.9.ЕТ„ЮЛИАН ПАСКОВ”, с. Рилци, община Благоевград /изх. № П886/27.03.13/,/вх. № И-886/20.03.13г./
На 20.03.2013 г. с вх. № И-886, 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 ЕТ „ЮЛИАН ПАСКОВ”, с.
Рилци, за прекратяване действието на Разрешение № И-445-1 от 03.07.2012 г. за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Благоевград, ул. „Орион” № 1.
Срокът на Разрешение № И-445-1 от 03.07.2012 г. изтича на 23.10.2014 г. и в
него са вписани 20 /двадесет/ броя игрални автомата с 24 /двадесет и четири/ броя
игрални места.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се
извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията
на нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на
разрешения за извършване на промени в тях. Внесена е дължимата държавна такса за
издаване на разрешението, поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22,
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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 № И-445-1 от 03.07.2012 г. за организиране
на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Благоевград, ул.
„Орион” № 1, издадено на ЕТ „ЮЛИАН ПАСКОВ” със седалище и адрес на управление:
с. Рилци, община Благоевград, област Благоевград, ЕИК: 101716174, представляван от
Юлиан Илиев Пасков /физическо лице – търговец/.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.10.ЕТ„ИНФОМИК-МИРОСЛАВ МИТКИН”, гр. Силистра /изх. № П889/27.03.13/,/вх. № И-889/21.03.13г./
На 21.03.2013 г. с вх. № И-889, 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 ЕТ „ИНФОМИК –
МИРОСЛАВ МИТКИН”, гр. Силистра, за прекратяване действието на лиценз за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Силистра,
ул. „Симеон Велики” № 20, за който е издадено Удостоверение за издаден лиценз № И1815 от 28.08.2012 г.
Срокът на лиценза изтича на 30.09.2015 г. и в удостоверението за издаден
лиценз са вписани 10 /десет/ броя игрални автомата с 10 /десет/ 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
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на
разрешения за извършване на промени в тях. Внесена е дължимата държавна такса за
издаване на лиценза, 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 действието на лиценз, за който е издадено
Удостоверение за издаден лиценз № И-1815 от 28.08.2012 г. за организиране на хазартни
игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Силистра, ул. „Симеон Велики” №
20, издаден на ЕТ „ИНФОМИК – МИРОСЛАВ МИТКИН” със седалище и адрес на
управление: гр. Силистра, ул. „Христо Ботев” № 2, ет. 4, ап. 6, ЕИК: 030141003,
представляван от Мирослав Петров Миткин /физическо лице – търговец/.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.11.СД„КРЕМЕНЛИЕВ И СИЕ”, гр. Сандански /изх. № П-893/27.03.13/,/вх. № И893/21.03.13г./
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На 21.03.2013 г. с вх. № И-893, 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 СД „КРЕМЕНЛИЕВ И
СИЕ”, гр. Сандански, за прекратяване действието на Разрешение № И-962 от 20.06.2011
г., за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Петрич, област Благоевград, ул. „Цар Борис ІІІ” № 20.
Срокът на разрешението изтича на 30.10.2014 г. и в него са вписани 15
/петнадесет/ броя игрални автомати с 15 /петнадесет / 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 документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. 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 № И-962 от 20.06.2011 г. за организиране
на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Петрич, област
Благоевград, ул. „Цар Борис ІІІ” № 20, дадено на СД „КРЕМЕНЛИЕВ И СИЕ”, със
седалище и адрес на управление: гр. Сандански, област Благоевград, ул. „Струга” № 14,
ЕИК: 030200245, представлявано от Димитър Методиев Кременлиев – управител.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
ПО ШЕСТИ РАЗДЕЛ - Разглеждане на писмени искания за издаване на лицензи за
нови обекти:
1. За игри в игрално казино:
1.1.„МАРУИН ЕНТЪРТЕЙМЪНТ”ЕАД, гр. София /изх. № П-827/27.03.13/,/вх. № И827/13.03.13г./
На 13.03.2013 г. с вх. № И-827 в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 1, т. 11 и чл. 32 от
Закона за хазарта (ЗХ) е подадено писмено искане от „МАРУИН ЕНТЪРТЕЙМЪНТ”
EAД, гр. София, за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри в игрално
казино за срок от 5 /пет/ години в игрално казино с адрес: гр. Свети Влас, община
Несебър, област Бургас, комплекс „Марина-Диневи”, хотел „Палас-Марина Диневи”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2 от ЗХ е извършена проверка и
проучване в законоустановения срок във връзка с изискванията на Закона за хазарта и
Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за
даване на разрешения за извършване на промени в тях.
При извършената проверка и проучване по писменото искане се установи, че
представените документи, доказващи наличието на средства за организиране на игрите и
за извършване на инвестициите, са непълни. Налице са някои неясноти и несъотвествия.
В резултат на сключен предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот
от 01.03.2013 г., от който е представено нотариално заверено копие, между „Камчия
Бийч Резорт“ EООД, гр. София, купувач, и Ивиян Христов Симеонов, продавач
(съгласно представен нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 166,
том ІV, рег. № 20290, дело № 910 от 2000 г. Ивиян Христов Симеонов e собственик на
имота), купувачът е платил сумата от 310 000 евро. При допълнителна проверка на
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обявените в Търговския регистър, съгласно чл. 40, ал. 1 от Закона за счетоводството,
годишни финансови отчети на „Камчия Бийч Резорт“ EООД, гр. София, за периода 2007
- 2011 година, се установи, че същото не е реализирало печалба.
„МАРУИН ЕНТЪРТЕЙМЪНТ” EAД е представило и нотариално заверено копие
на договор за предоставяне на ипотечен кредит от 10.03.2010 г. за сумата от 200 000 евро
от „ОББ” АД. Ипотечният кредит е отпуснат на Ивиян Христов Симеонов в качеството
му на физическо лице и е усвоен от него същата година. От представената документация
не става ясно дали горепосочената сума е била на разположение на кредитополучателя
през целия период 2010 – 2013 година.
На проведеното заседание на основание чл. 23, ал. 3 от ЗХ присъства адвокат
Дарена Арамова, пълномощник на Боян Михайлов - едноличен собственик на капитала
на „МАРУИН ЕНТЪРТЕЙМЪНТ” EAД и член на Съвета на директорите на „МАРУИН
ЕНТЪРТЕЙМЪНТ” EAД. Представи пълномощно Рег. № 7122/26.03.2013 г. на нотариус
Александър Чакъров. На поставените въпроси упълномощеният представител не даде
конкретни отговори.
Предвид гореизложеното Комисията прецени, че с оглед изясняване на всички
факти и обстоятелства от значение за произнасяне по писменото искане е необходимо да
се явят лично на заседание на ДКХ едноличният собственик на капитала на „МАРУИН
ЕНТЪРТЕЙМЪНТ” EAД и член на Съвета на директорите – Боян Георгиев Михайлов,
както и Десислава Василева Шопова-Симеонова и Ивиян Христов Симеонов - членове
на Съвета на директорите на дружеството.
На основание чл. 24, ал. 1 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 от Закона за хазарта,
Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
1. Приема, че обстоятелствата по писменото искане не са изяснени и отлага
разглеждането на подадените документи от „МАРУИН ЕНТЪРТЕЙМЪНТ” EAД, със
седалище и адрес на управление: гр. София, район „Лозенец”, ул. „Златен рог” № 22, ет.
10, офис 26, ЕИК: 202454103, представлявано от Боян Георгиев Михайлов, за
организиране на хазартни игри в игрално казино за срок от 5 /пет/ години в обект с
адрес: гр. Свети Влас, община Несебър, област Бургас, комплекс „Марина-Диневи”,
хотел „Палас-Марина Диневи”.
2. Задължава едноличният собственик на капитала на „МАРУИН
ЕНТЪРТЕЙМЪНТ” EAД и член на Съвета на директорите – Боян Георгиев Михайлов,
както и Десислава Василева Шопова-Симеонова и Ивиян Христов Симеонов – членове
на Съвета на директорите на дружеството, да се явят лично на заседание на ДКХ, за да
отговорят на конкретно поставени въпроси във връзка с обстоятелствата от значение за
решението по искането относно произхода на средствата за организиране на игрите и за
извършване на инвестициите.
3. Предупреждава „МАРУИН ЕНТЪРТЕЙМЪНТ” EAД и неговите представители,
че при неизпълнение на задължението за лично явяване на едноличния собственик на
капитала на дружеството и на членовете на Съвета на директорите Комисията може да
откаже издаването на лиценз.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2. За игри с игрални автомати:
2.1.„КОЛОРАДО”ЕООД, гр. Раковски
291/19.02.13г./

/изх.

№

П-291/27.03.13/,/вх.

№

И-
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На 19.02.2013 г. с вх. № И-291, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 1, т. 11 и чл. 32 от
Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „КОЛОРАДО” ЕООД, гр. Раковски, 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, обл. Пловдив, бул. „Генерал Гурко” №
13.
На основание чл. 31, ал. 1, т. 1 и т. 9 от ЗХ и Заповед № З-73/19.02.2013 г. на
председателя на ДКХ г-н Сергей Кацаров 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 Кацаров 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 лиценз по ЗХ и че документите отговарят
на изискванията на Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по
Закона за хазарта и за даване на разрешения за извършване на промени в тях.
На основание чл. 26, ал. 4, т. 3 и чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗХ искателят е доказал
предварително направени инвестиции в игралната зала в размер надвишаващ 100 000 лв.
и средства за организиране на играта в размер не по-малък от 200 000 лв. Предвид това
не е необходимо ДКХ да посочва крайна дата за представяне на доказателства за
направени инвестиции. Внесени са дължимите държавни такси, 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 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 „КОЛОРАДО” ЕООД със седалище и адрес на управление:
гр. Раковски, обл. Пловдив, ул. „Тодор Икономов” № 8, ЕИК: 160043142,
представлявано от Милко Петров Айлов - управител, за организиране на хазартни игри с
игрални автомати за срок от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес: гр. Хисаря, обл.
Пловдив, бул. „Генерал Гурко” № 13.
В игралната зала ще бъдат инсталирани и експлоатирани 15 /петнадесет/ броя
игрални автомата с 15 /петнадесет/ броя игрални места.
II. Да утвърди на „КОЛОРАДО” ЕООД, гр. Раковски, за игралната зала по т. І:
1. Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала;
2. Задължителни правила за организацията на работата и финансовия контрол при
организиране на хазартни игри с игрални автомати и задължителни образци за
счетоводна отчетност;
3. Задължителни изисквания за игралните зали по отношение на вида на
помещенията или сградата, минималната площ, разпределението на помещенията и
необходимото техническо оборудване за контрол.
III. В игралната зала ще бъдат инсталирани 4 /четири/ броя системи за формиране
на премия джакпот:
- тип BGJP 20.11, версия 1.01, идентификационен № JP071217-014, която ще
отчислява 1.0 % от залозите, направени чрез свързаните в системата 2 броя игрални
автомата;
- тип BGJP 60-04, версия Fusion, идентификационен № JP130123-007, която ще
отчислява 2.0 % от залозите, направени чрез свързаните в системата 13 броя игрални
автомата;
- тип Classic Blend Jackpot System (CBJS), идентификационен № CBJS 07522,
която ще отчислява 1.9 % от залозите, направени чрез свързаните в системата 3 броя
игрални автомата;
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- EGT Progressive Jackpot, тип VGJP1, идентификационен № 09046, която ще
отчислява 1.6 % от залозите, направени чрез свързаните в системата 2 броя игрални
автомата;
ІV. В игралната зала ще функционират следните системи за формиране на
премия джакпот:
Удостоверение
Процент на
за одобрен тип
отчисления
ДП
003
1.0
052
2.0

№

Тип, версия

Производител

Идентификационе
н номер

1.
2.

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

„Казино Технологии” АД
„Казино Технологии” АД

JP071217-014
JP130123-007

„Евро Геймс Технолоджи” ООД

CBJS 07522

022

1.9

„Евро Геймс Технолоджи” ООД

09046

011

1.6

3.
4.

На основание чл. 23, ал. 3 от ЗХ на заседанието присъства г-н Милко Петров
Айлов, в качеството му на управител на „КОЛОРАДО” ЕООД. Представя на вниманието
на членовете на Комисията 10 (десет) броя фискални бонове по фактурите, по които е
извършено плащане в брой.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.2.„ГЛОБЪЛ ЛИНК”ООД, гр. Свиленград /изх. № П-446/27.03.13/,/вх. № И446/04.03.13г./
На 04.03.2013 г. с вх. № И-446, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 1, т. 11 и чл. 32 от
Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ГЛОБЪЛ ЛИНК” ООД, гр.
Свиленград, за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати,
за срок от 10 /десет/ години в игрална зала с адрес: гр. Ивайловград, област Хасково, ул.
„Капитан Петко Войвода” № 19.
На основание чл. 31, ал. 1, т. 1 и т. 9 от ЗХ и Заповед № З-109/13.03.2013 г. на
председателя на ДКХ г-н Сергей Кацаров 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 Кацаров 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 лиценз по ЗХ и че документите отговарят
на изискванията на Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по
Закона за хазарта и за даване на разрешения за извършване на промени в тях.
На основание чл. 26, ал. 4, т. 3 и чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗХ искателят е доказал
предварително направени инвестиции в игралната зала в размер надвишаващ 100 000 лв.
и средства за организиране на играта в размер не по-малък от 200 000 лв. Предвид това
не е необходимо ДКХ да посочва крайна дата за представяне на доказателства за
направени инвестиции. Внесена е дължимате 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 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 издаде лиценз на „ГЛОБЪЛ ЛИНК” ООД, със седалище и адрес на
управление: гр. Свиленград, област Хасково, ул. „Тодор Кирков” № 77А, ЕИК:
126111119, представлявано заедно и поотделно от Росен Йорданов Киришев и Курти
Георгиев Куртев – управители, за организиране на хазартни игри с игрални автомати за
срок от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес: гр. Ивайловград, област Хасково, ул.
„Капитан Петко Войвода” № 19.
В игралната зала ще бъдат инсталирани и експлоатирани 36 /тридесет и шест/
броя игрални автомата с 41 /четиридесет и един/ броя игрални места,
II. Да утвърди на „ГЛОБЪЛ ЛИНК” ООД, гр. Свиленград, за игралната зала по т.
І:
1. Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала;
2. Задължителни правила за организация на работата и финансовия контрол при
организиране на хазартни игри с игрални автомати и задължителни образци за
счетоводна отчетност в игрална зала;
3. Задължителни изисквания за игралните зали по отношение на вида на
помещенията или сградата, минималната площ, разпределението на помещенията и
необходимото техническо оборудване за контрол.
III. В игралната зала ще бъдат инсталирани 2 /два/ броя системи за формиране на
премия джакпот:
- тип BGJP 20.11, версия 1.01, с идентификационен № JP111205-101, която ще
отчислява 1,0 % от залозите, направени чрез свързаните в системата 4 /четири/ броя
игрални автомати;
- Classic Blend Jackpot System, CBJS, с идентификационен № CBJS 03730, която
ще отчислява 1,5 % от залозите, направени чрез свързаните в системата 10 /десет/ броя
игрални автомати;
ІV. В игралната зала ще функционират следните системи за формиране на премия
джакпот:
№

Тип, версия

Производител

Идент. номер

1.

BGJP 20.11, версия 1.01

JP111205-101

2.

Classic Blend Jackpot System, CBJS

“Казино Технологии” АД
“Евро Геймс Технолоджи”
ООД

CBJS 03730

Уд-ние
Процент
за
на
одобрен
отчисл.
тип ДП
003
1,0
022

1,5

На основание чл. 23, ал. 3 от ЗХ на заседанието присъства г-н Курти Георгиев
Куртев, в качеството му на управител.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
ПО СЕДМИ РАЗДЕЛ – Разглеждане на писмено искане за издаване на лиценз за
внос, разпространение и сервиз на игрално оборудване:
1.„НОВО ИНВЕСТ БЪЛГАРИЯ”ЕООД, гр. София /изх. № П-64/27.03.13/,/вх. № И64/17.01.13г./
На 17.01.2013 г. с вх. № И-64, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 2 и чл. 32 от Закона
за хазарта, е подадено писмено искане от “НОВО ИНВЕСТ БЪЛГАРИЯ” ЕООД, гр.
София, за издаване на лиценз за внос, разпространение и сервиз на игрално оборудване,
за срок от 10 (десет) години.
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На основание чл. 31, ал. 1, т. 1 и т. 9 от ЗХ и Заповед № З-58/08.02.2013 г. на
председателя на ДКХ г-н Сергей Кацаров 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.
Проверката и проучването по подадените с искането документи е извършена в
законоустановените срокове, не са констатирани нарушения на законодателството
уреждащо хазартната дейност, спазени са новите изисквания за издаване на лиценз по
ЗХ и документите отговарят на изискванията на Наредбата за документите, необходими
за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за извършване на
промени в тях.
На основание чл. 26, ал. 5 от ЗХ искателят е доказал притежаването на средства за
организиране на дейността по внос, разпространение и сервиз на игрално оборудване,
надвишаващи 400 000 лв. Предвид това не е необходимо ДКХ да посочва крайна дата за
представяне на доказателства за направени инвестиции. Внесена е дължимата държавна
такса, поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 2 и чл. 26, ал.
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 издаде лиценз за срок от 10 /десет/ години на “НОВО ИНВЕСТ БЪЛГАРИЯ”
ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район ”Овча купел”, бул. ”Цар
Борис III” № 136, ет. 12, ЕИК: 175309766, представлявано заедно от Вернер Клайн и
Томаш Мачий Петриковски – управители, за внос, разпространение и сервиз на игрално
оборудване за хазартна дейност.
На основание чл. 23, ал. 3 от ЗХ на заседанието присъства г-жа Даниела Моор,
пълномощник на Томаш Мачий Петрински и инж. Вернер Клайн, управители на “НОВО
ИНВЕСТ БЪЛГАРИЯ” ЕООД. Представи пълномощно Рег. № 278/26.03.2013 г. на
нотариус Здравко Тончев.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
ПО ОСМИ РАЗДЕЛ – Разглеждане на писмени искания за промяна в издаден
лиценз и за продължаване на срока на действие (по чл. 36, ал. 1 от ЗХ) на издаден
лиценз:
1. За игри с игрални автомати:
1.1.„МУЛТИ КАТЕРС”ООД, гр. София /изх. № П-299/27.03.13/,/вх. № И299/20.02.13г./
На 20.02.2013 г. с вх. № И-299, 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 „МУЛТИ - КАТЕРС”
ООД, гр. София, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата, увеличаване с 19
/деветнадесет/ броя игрални автомата с 23 /двадесет и три/ броя игрални места и
утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и правила за организиране
на хазартни игри с игрални автомати, Задължителни правила за организацията на
работата и финансовия контрол при организиране на хазартни игри с игрални автомати и
задължителни образци за счетоводна отчетност и Задължителни изисквания за
игралните зали по отношение на вида на помещенията или сградата, минималната площ,
разпределението на помещенията и необходимото техническо оборудване за контрол в
игрална зала с адрес: гр. София, ж.к. „Студентски град”, ул. „Висарион Белински” № 8.
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Искането е за вписване на промени в издадено на организатора Удостоверение за
издаден лиценз № И-2434/05.12.2012 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 документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. 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:
I. Да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на
„МУЛТИ - КАТЕРС” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Оборище”, бул. „Янко Сакъзов” № 56, ЕИК: 175263920, представлявано от Христо
Благоев Георгиев - управител, изразяващи се в подмяна на 4 /четири/ броя игрални
автомата и увеличаване с 19 /деветнадесет/ броя игрални автомата с 23 /двадесет и три/
броя игрални места в игрална зала с адрес: гр. София, ж.к. „Студентски град”, ул.
„Висарион Белински” № 8.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 39 /тридесет и девет/
броя игрални автомата с 50 /петдесет/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „МУЛТИ - КАТЕРС” ООД, гр. София, Задължителни игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати, включващи
следните промени:
1. Промени в правилата, съобразени с приетите от ДКХ с протокол №
15/21.11.2012 г. Общи задължителни игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри с игрални автомати.
2. Инсталиране на система за формиране на премия джакпот - 1 /един/ брой:
- Vega Jackpot System, тип EGT-JS22, идентификационен номер 85822.
3. Промяна на броя игрални автомати, свързани към система за формиране на
премия джакпот:
- тип BGJP 60-04, версия Fusion, идентификационен номер JP 110330-006.
4. След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Тип, версия

Производител

BGJP 20.11, 1.01
„Казино технологии” АД
BGJP 20.11, 1.01
„Казино технологии” АД
BGJP 60-04, Fusion
„Казино технологии” АД
EGT Progressive Jackpot, VGJP1
„Евро Геймс Технолоджи” ООД
AGJS/AG Jackpot server
„АДМИРАЛ ГРУП” ЕООД
Vega Jackpot System тип EGT-JS22 „Евро Геймс Технолоджи” ООД

Идентификационен
номер
JP 071025-026
JP 060317-009
JP 110330-006
07591
090404-001-1

85822

Удостоверение
за одобрен тип
ИА

Процент на
отчисление

003
003
052
011
050
099

1
1
1
1
1
1.9

ІІІ. Да утвърди на „МУЛТИ - КАТЕРС” ООД, гр. София, Задължителни правила
за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на хазартни игри
с игрални автомати и задължителни образци за счетоводна отчетност, включващи
промени в правилата, съобразени с приетите от ДКХ с протокол № 1/16.01.2013 г. Общи
задължителни правила за организацията на работата и финансовия контрол при
организиране на хазартни игри с игрални автомати и задължителни образци за
счетоводна отчетност.
ІV. Да утвърди на „МУЛТИ - КАТЕРС” ООД, гр. София, Задължителни
изисквания за игралните зали по отношение на вида на помещенията или сградата,
минималната площ, разпределението на помещенията и необходимото техническо
оборудване за контрол, включващи промени в изискванията, съобразени с приетите от
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ДКХ с протокол № 1/16.01.2013 г. Общи задължителни изисквания за игралните зали по
отношение на вида на помещенията или сградата, минималната площ, разпределението
на помещенията и необходимото техническо оборудване за контрол.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.2.„МУЛТИ КАТЕРС”ООД, гр. София /изх. № П-300/27.03.13/,/вх. № И300/20.02.13г./
На 20.02.2013 г. с вх. № И-300, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 1 и чл. 32 от Закона
за хазарта, е подадено писмено искане от „МУЛТИ - КАТЕРС” ООД, гр. София, на
основание чл. 36, ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), за продължаване срока на действие на
издаден лиценз, за който е издадено Удостоверение за издаден лиценз № И2434/05.12.2012 г. за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. София, ж.к. „Студентски град”, ул. „Висарион Белински” № 8.
Петгодишният срок на действие на издадено Удостоверение за издаден лиценз №
И-2434/05.12.2013 г. изтича на 24.04.2013 г. и в него са вписани 20 /двадесет/ броя
игрални автомати с 27 /двадесет и седем/ 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 документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях.
На основание § 7, ал. 1-3 от ПЗР на ЗХ във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗХ
искателят е доказал направени инвестиции в игралната зала в размер не по-малък от
100 000 лв. и средства за организиране на играта в размер не по-малък от 200 000 лв.
Поради това и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1, чл. 32, чл. 36, ал. 1
и чл. 69, ал. 1 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната
комисия по хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
Да продължи срока на действие на издадения лиценз с 5 /пет/ години на „МУЛТИ
- КАТЕРС” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище”, бул.
„Янко Сакъзов” № 56, ЕИК: 175263920, представлявано от Христо Благоев Георгиев управител, за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. София, ж.к. „Студентски град”, ул. „Висарион Белински” № 8, с 39 /тридесет и девет/
броя игрални автомата с 50 /петдесет/ броя игрални места.
В игралната зала са в експлоатация 6 /шест/ броя системи за формиране на
премия джакпот:
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Тип, версия
BGJP 20.11, 1.01
BGJP 20.11, 1.01
BGJP 60-04, Fusion
EGT Progressive Jackpot, VGJP1
AGJS/AG Jackpot server
Vega Jackpot System тип EGT-JS22

Производител

Идентификационен
номер

„Казино технологии” АД
„Казино технологии” АД
„Казино технологии” АД
„Евро Геймс Технолоджи” ООД
„АДМИРАЛ ГРУП” ЕООД
„Евро Геймс Технолоджи” ООД

JP 071025-026
JP 060317-009
JP 110330-006
07591
090404-001-1
85822

Удостоверение
за одобрен тип
ДП
003
003
052
011
050
099

Процент
на
отчисление
1
1
1
1
1
1.9
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На основание чл. 23, ал. 3 от ЗХ на заседанието присъства г-н Христо Благоев
Георгиев, в качеството му на управител.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
ПО ДЕВЕТИ РАЗДЕЛ – Разглеждане на писмено искане за продължаване на срока
на действие (по чл. 36, ал. 1 от ЗХ) на издаден лиценз:
1. За игри с игрални автомати:
1.1.ЕТ„КОСТА АЛЕКСИЕВ НИКОЛОВ-КАН”, гр. Нова Загора /изх. № П368/27.03.13/,/вх. № И-368/26.02.13г./
На 26.02.2013 г. с вх. № И-368, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 1 и чл. 32 от
Закона за хазарта, е подадено писмено искане от ЕТ „КОСТА АЛЕКСИЕВ НИКОЛОВ КАН”, гр. Нова Загора, на основание чл. 36, ал. 1 от Закона за хазарта, за продължаване
срока на действие на издаден лиценз, за който е издадено Удостоверение за издаден
лиценз № И-2650/31.01.2013 г. за организиране на хазартни игри с игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Несебър, обл. Бургас, ул. „Еделвайс” № 8 А, кв. 87 А.
Петгодишният срок на действие на издадено Удостоверение за издаден лиценз №
И-2650/31.01.2013 г. изтича на 11.06.2013 г. и в него са вписани 14 /четиринадесет/ броя
игрални автомата с 15 /петнадесет/ 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 документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях.
На основание § 7, ал. 1-3 от ПЗР на ЗХ във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗХ
искателят е доказал направени инвестиции в игралната зала в размер не по-малък от
100 000 лв. и средства за организиране на играта в размер не по-малък от 200 000 лв.
Поради това и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1, чл. 32, чл. 36, ал. 1
и чл. 69, ал. 1 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната
комисия по хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
Да продължи срока на действие на издадения лиценз с 5 /пет/ години на ЕТ
„КОСТА АЛЕКСИЕВ НИКОЛОВ - КАН” със седалище и адрес на управление: гр. Нова
Загора, обл. Сливен, ул. „Цар Освободител” № 27, ЕИК: 119034487, представляван от
Коста Алексиев Николов /физическо лице – търговец/, за организиране на хазартни игри
с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Несебър, обл. Бургас, ул. „Еделвайс” № 8
А, кв. 87 А, с 14 /четиринадесет/ броя игрални автомата с 15 /петнадесет/ броя игрални
места.
В игралната зала са в експлоатация 3 /три/ броя системи за формиране на премия
джакпот:
№

Тип, версия

Производител

Идентификационен
номер

1.
2.
3.

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

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

JP 080625-013
CBJS 03407
JР 080625-014

Удостоверение
за одобрен тип
ДП
003
022
052

Процент
на
отчисление
1.0
1.9
2.0
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На основание чл. 23, ал. 3 от ЗХ на заседанието присъства г-н Коста Алексиев
Николов, физическо лице -търговец.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
ПО ДЕСЕТИ РАЗДЕЛ – Разглеждане на подадени документи, предвидени в
наредбата по чл. 8, ал. 5 от ЗХ за издаване на лиценз за организиране на хазартни
игри с игрални автомати по Закона за хазарта, които удостоверяват извършването
на промени в организацията и дейността на организатор:
1.Докладна записка изх. № И-906/27.03.2013 г. във връзка с представени документи
от „ДЕБИТ” ООД, Монтана /Удостоверение за издаден лиценз № И-270/06.03.2013
г./
На 22.03.2013 г. с вх. № И-906, в съответствие с § 7, ал. 2 от преходни и
заключителни разпоредби на Закона за хазарта (ЗХ), са представени документи от
„ДЕБИТ” ООД, гр. Монтана, предвидени в наредбата по чл. 8, ал. 5 от ЗХ за издаване на
лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати по ЗХ, които удостоверяват
извършването на промени в организацията и дейността му в игрална зала с адрес: гр.
Монтана, ул. „Христо Ботев” № 69, в която се организират хазартни игри с игрални
автомати с издаден лиценз, за който е издадено Удостоверение № И-270/06.03.2013 г. на
ДКХ.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок се установи, че
са представени необходимите документи, изискуеми съгласно § 7, ал. 3 от ПЗР на ЗХ и
чл. 12 от Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за
хазарта и за даване на разрешения за извършване на промени в тях.
Предвид гореизложеното и на основание § 7, ал. 4 от ПЗР на ЗХ, Държавната
комисия по хазарта
РЕШИ:
Организаторът на хазартни игри с игрални автомати „ДЕБИТ” ООД със седалище
и адрес на управление: гр. Монтана, ул. „Княз Александър Батенберг” № 53, ЕИК:
111530638, представлявано от Иванка Тодорова Стаменова - управител и Детелин
Борисов Стаменов - управител, заедно и поотделно е привел организацията и дейността
си в съответсвие с изискванията на Закона за хазарта по отношение на игрална зала с
адрес: гр. Монтана, ул. „Христо Ботев” № 69.
В игралната зала са инсталирани 24 /двадесет и четири/ броя игрални автомата с
24 /двадесет и четири/ броя игрални места.
В игралната зала са в експлоатация 5 /пет/ броя системи за формиране на премия
джакпот:
№

Тип, версия

Производител

Идентификационен
номер

1.
2.
3.
4.
5.

BGJP 20.11, 1.01
Classic Blend Jackpot System
EGT Progressive Jackpot, VGJP1
ST-JPD, 1.01
BGJP 60-04, Fusion

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

JP090507-111
CBJS 03458
05214
0297
JP 120201-101

Удостоверение
за одобрен тип
ДП
003
022
011
061
052

Процент
на
отчисление
1.0
0.7
1.5
0.9
0.8

Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
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ПО ЕДИНАСЕДЕТИ РАЗДЕЛ – Разглеждане на писмени искания за промени в
издадени лицензи:
1. За игри в игрални казина:
1.1.„СИТИ КАЗИНО ГРУП”ООД, гр. София /изх. № П-508/27.03.13/,/вх. № И508/06.03.13г./
На 06.03.2013 г. с вх. № И-508, 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 „СИТИ КАЗИНО ГРУП”
ООД, гр. София, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат с 1 /един/ брой игрално
място с 1 /един/ брой игрален автомат с 6 /шест/ броя игрални места, намаляване с 5
/пет/ броя игрални автомати и утвърждаване на промени в Задължителни игрални
условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри в игрално казино с
адрес: гр. Пловдив, ул. „Княз Александър І” № 42, казино „EFBET”.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора Удостоверение
за издаден лиценз № И-2664/22.01.2013 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
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на
разрешения за извършване на промени в тях. 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, чл. 72, ал. 2 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
„СИТИ КАЗИНО ГРУП” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Лозенец”, ул. „Златовръх” № 37, ЕИК: 200279388, представлявано от Митко Цветанов
Тодоров – управител, изразяващи се в подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат с 1
/един/ брой игрално място с 1 /един/ брой игрален автомат с 6 /шест/ броя игрални места
и намаляване с 5 /пет/ броя игрални автомати в игрално казино с адрес: гр. Пловдив, ул.
„Княз Александър І” № 42, казино „EFBET”.
II. Да утвърди на „СИТИ КАЗИНО ГРУП” ООД, гр. София, Задължителни
игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри в игрално
казино, включващи следните промени:
1. Промяна на броя и подмяна на игрални автомати, свързани към система за
формиране на премия джакпот:
1.1. CRYSTAL Net, с идентификационен № 0001, сървър YLCN009055 - /от
102 на 96/.
2. Промени в бонус игри:
2.1. Преустановява се провеждането на бонуса Lady bonus – чл. 120, ал. 8;
2.2. В чл. 120, ал. 8 се преустановява провеждането на бонуса Нappy hour за
Silver карти и остава само бонификацията VIP клиент за Diamond и Gold карти;
2.3. В чл. 123 се регламентират промени в графика и премиите при малка
бонус игра и голяма бонус игра;
2.4. В чл. 125, ал. 1 след думите ... чл. 121, ал. 1, се добавят думите „за
участие в голямата бонус игра”;
2.5. Преустановява се провеждането на ежедневни турнири „EFBET”.
След промените в игралното казино ще бъдат в експлоатация 11 (единадесет)
броя игрални маси и 101 (сто и един) броя игрални автомати със 113 (сто и тринадесет)
броя игрални места.
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Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.2.„УИН СИТИ”ЕООД, гр. София /изх. № П-676/27.03.13/,/вх. № И-676/11.03.13г./
На 11.03.2013 г. с вх. № И-676, 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 „УИН СИТИ” ЕООД, гр.
София, за намаляване с 2 /два/ броя игрални маси и с 32 /тридесет и два/ броя игрални
автомати, и утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и правила за
организиране и провеждане на хазартни игри в игрално казино с адрес: м. „Капсиди” №
22, землището на с. Чучулигово, община Петрич, област Благоевград, казино „EFBET”.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора Удостоверение
за издаден лиценз № И-2663/22.01.2013 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 документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. 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, чл. 72, ал. 2 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
СИТИ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Лозенец”, ул.
„Златовръх” № 37, ЕИК: 201536889, представлявано от Митко Цветанов Тодоров управител и Георги Николов Филчев – управител, заедно и поотделно, изразяващи се в
намаляване с 2 /два/ броя игрални маси и 32 /тридесет и два/ броя игрални автомати в
игрално казино с адрес: м. „Капсиди” № 22, землището на с. Чучулигово, община
Петрич, област Благоевград, казино „EFBET”.
След промените в игралното казино ще бъдат експлоатирани 9 /девет/ броя
игрални маси и 176 /сто седемдесет и шест/ броя игрални автомати със 183 места.
II. Да утвърдени на „УИН СИТИ” ЕООД, гр. София, за игралното казино по т.
І, Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри в игрално казино, включващи следните промени:
1. Промяна на броя игрални автомати, свързани към система за формиране на
премия джакпот:
1.1. CRYSTAL Net, с идент. № 0002, сървър YLCN009060 - /от 204 на 175/.
2. Промени в бонус игри:
2.1 Преустановява се провеждането на Lady бонус;
2.2. В чл. 119, ал. 8 се преустановява провеждането на бонуса Нappy hour за
Silver карти и остава само бонификацията VIP клиент за Diamond и Gold карти;
2.3. В чл. 122 се регламентират промени в графика и премиите при малка
бонус игра и голяма бонус игра, като за цялата седмица общият награден фонд за малка
бонус игра и голяма бонус игра е в размер на 5 200 евро, които се теглят и раздават в 35
тегления;
2.4. В чл. 124, ал. 1 след думите ... чл. 120, ал. 1, се добавят думите „за
участие в голямата бонус игра”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
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изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.3.„АКТИВ-БГ”АД, гр. София /изх. № П-818/28.03.13/,/вх. № И-818/12.03.13г./
На 12.03.2013 г. с вх. № И-818, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 32, чл.
38, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „АКТИВ-БГ” АД, гр.
София, за подмяна на 16 /шестнадесет/ броя игрални автомата и утвърждаване на
промени в Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на
хазартни игри в игрално казино с адрес: гр. 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-85/06.02.2013 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 документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. 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:
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 Зейнеп Бирбудак и
Халюк Тезлер или Зейнеп Бирбудак и Нури Билгеч, или Халюк Тезлер и Нури Билгеч –
изпълнителни директори, само двама по двама , изразяваща се в подмяна на 16
/шестнадесет/ броя игрални автомата 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 18 /осемнадесет/
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 на броя игрални автомати, свързани към системи за формиране на
премия джакпот:
- тип Classic Blend Jackpot System (CBJS), идентификационен номер CBJS
05445;
- тип Amatic, идентификационен номер FU120116-002;
- Mystery Jackpot тип PR-08, идентификационен номер 11187895.
2. Подмяна на игрални автомати, свързани към система за формиране на
премия джакпот:
- тип BGJP 60-04, Fusion, идентификационен номер JP 110606-132.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4

33

Против - няма.
1.4.„КАЗИНО ЕЛИТ”АД, гр. София /изх. № П-877/27.03.13/,/вх. № И-877/19.03.13г./
На 19.03.2013 г. с вх. № И-877, 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 ЕЛИТ” АД,
гр. София, за подмяна на 8 /осем/ броя игрални автомата, намаляване с 30 /тридесет/
броя игрални автомата и утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и
правила за организиране и провеждане на хазартни игри в игрално казино с адрес: с.
Кулата, община Петрич, област Благоевград, магистрално шосе „Е -79”.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора Удостоверение за
издаден лиценз № И-96/06.02.2013 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 документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. 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, чл. 69, ал. 1
и 3 и чл. 72, ал. 2 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 промени в издадения лиценз на
„КАЗИНО ЕЛИТ” АД със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. „Надежда 2”,
бл. 204, вх. А, ет. 1, ап. 2, ЕИК: 130333450, представлявано от Махер Абдула Хасан,
изразяващи се в подмяна на 8 /осем/ броя игрални автомата и намаляване с 30 /тридесет/
броя игрални автомата в игрално казино с адрес: с. Кулата, община Петрич, област
Благоевград, магистрално шосе „Е -79”.
След промените в игралното казино ще бъдат в експлоатация 14 /четиринадесет/
броя игрални маси и 238 /двеста тридесет и осем/ броя игрални автомата с 249 /двеста
четиридесет и девет/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „КАЗИНО ЕЛИТ” АД, гр. София,
Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на
хазартни игри в игрално казино, включващи следните промени:
1. Деинсталиране на 2 /два/ броя системи за формиране на премия джакпот:
- XCITE CASH EXPRESS, тип ASP HYPERLINK, идентификационен № JCS
00158.
- тип BGJP 60-04, версия Fusion, идентификационен № JP 100422-022.
2. Подмяна на игрални автомати, свързани към системи за формиране на премия
джакпот:
- тип BGJP 60-04, версия Fusion, идентификационен № JP100422-023;
- тип BGJP 60-04, версия Fusion, идентификационен № JP081220-078;
- тип BGJP 60-04, версия Fusion, идентификационен № JP030214-001.
3. Промяна на броя игрални автомати, свързани към система за формиране на
премия джакпот тип BGJP 60-04, версия Fusion, идентификационен № JP100422-023.
4. След промените в игралното казино 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.
5.

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

“Казино Технологии” АД
“Казино Технологии” АД
“Казино Технологии” АД
“Казино Технологии” АД
“Казино Технологии” АД

JP030214-002
JP060305-013
JP060305-014
JP061107-026
JP081028-012

003
003
003
003
003

1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

BGJP 20.11, 1.01
BGJP 20.11, 1.01
BGJP 20.11, 1.01
BGJP 20.11, 1.01
BGJP 50-04, 1.01
BGJP 60-04, Fusion
BGJP 60-04, Fusion
BGJP 60-04, Fusion
BGJP 60-04, Fusion
BGJP 60-04, Fusion
BGJP 60-04, Fusion
BGJP 60-04, Fusion
BGJP 60-04, Fusion
BGJP 60-04, Fusion

“Казино Технологии” АД
“Казино Технологии” АД
“Казино Технологии” АД
“Казино Технологии” АД
“Казино Технологии” АД
“Казино Технологии” АД
“Казино Технологии” АД
“Казино Технологии” АД
“Казино Технологии” АД
“Казино Технологии” АД
“Казино Технологии” АД
“Казино Технологии” АД
“Казино Технологии” АД
“Казино Технологии” АД

JP081220-076
JP081220-079
JP081220-081
JP100422-021
JP081220-080
JP061107-025
JP081220-077
JP081220-078
JP050630-015
JP030214-001
JP050426-042
JP081220-083
JP081220-085
JP100422-023

1.0
1.0
1.0
1.0

003
003
003
003
031
052
052
052
052
052
052
052
052
052

3.5
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2. За игри с игрални автомати:
2.1. ЕТ„ДЕНИ-ДЕНКА ВЕЛЕВА-СТЕЛА ВЕЛЕВА”, гр. Стара Загора /изх. № П393/27.03.13/,/вх. № И-393/28.02.13г./
На 28.02.2013 г. с вх. № И-393, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 32, чл.
38, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „ДЕНИ ДЕНКА ВЕЛЕВА - СТЕЛА ВЕЛЕВА”, гр. Стара Загора, за подмяна на 2 /два/ броя
игрални автомата, увеличаване с 1 /един/ брой игрален автомат, намаляване с 1 /един/
брой местата на игрален автомат и утвърждаване на промени в Задължителни игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати, Задължителни
правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на
хазартни игри с игрални автомати и задължителни образци за счетоводна отчетност, и
Задължителни изисквания за игралните зали по отношение на вида на помещенията или
сградата, минималната площ, разпределението на помещенията и необходимото
техническо оборудване за контрол за игрална зала с адрес: гр. Малко Търново, област
Бургас, ул. „Александър Стамболийски” № 5А.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора Удостоверение за
издаден лиценз № И-2424/04.12.2012 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 документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. 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 ЕТ
„ДЕНИ - ДЕНКА ВЕЛЕВА - СТЕЛА ВЕЛЕВА” със седалище и адрес на управление: гр.
Стара Загора, ул. „Георги Бенев” № 17, ЕИК: 201132099, представляван от Стела
Стоянова Велева /физическо лице – търговец/, изразяващи се в подмяна на 2 /два/ броя
игрални автомата, увеличаване с 1 /един/ брой игрален автомат и намаляване с 1 /един/
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брой местата на игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Малко Търново, област
Бургас, ул. „Александър Стамболийски” № 5А.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 12 /дванадесет/
броя игрални автомата с 14 /четиринадесет/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на ЕТ „ДЕНИ - ДЕНКА ВЕЛЕВА - СТЕЛА ВЕЛЕВА”, гр. Стара
Загора, Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати, включващи следните промени:
1. Промени в правилата, съобразени с приетите от ДКХ с протокол №
15/21.11.2012 г. Общи задължителни игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри с игрални автомати.
2. Деинсталиране на система за формиране на премия джакпот - 1 /един/ брой:
- тип BGJP 20.11, версия 1.01, идентификационен номер JP 111220-009.
3. Промяна на броя игрални автомати, свързани към система за формиране на
премия джакпот:
- тип BGJP 60-04, версия Fusion, идентификационен номер JP 111220-010.
4. След промените в игралната зала ще функционира следната система за
формиране на премия джакпот:

.

Тип, версия

Производител

Идентиф
икационен номер

BGJP 60-04, Fusion

„Казино Технологии”
АД

JP
111220-010

Удос
товерение за
одобрен тип
ДП
052

П
роцент на
отчислен
ие
2.
0

ІІІ. Да утвърди на ЕТ „ДЕНИ - ДЕНКА ВЕЛЕВА - СТЕЛА ВЕЛЕВА”, гр. Стара
Загора, Задължителни правила за организацията на работата и финансовия контрол при
организиране на хазартни игри с игрални автомати и задължителни образци за
счетоводна отчетност, включващи промени в правилата, съобразени с приетите от ДКХ с
протокол № 1/16.01.2013 г. Общи задължителни правила за организацията на работата и
финансовия контрол при организиране на хазартни игри с игрални автомати и
задължителни образци за счетоводна отчетност.
ІV. Да утвърди на ЕТ „ДЕНИ - ДЕНКА ВЕЛЕВА - СТЕЛА ВЕЛЕВА”, гр. Стара
Загора, Задължителни изисквания за игралните зали по отношение на вида на
помещенията или сградата, минималната площ, разпределението на помещенията и
необходимото техническо оборудване за контрол, включващи промени в изискванията,
съобразени с приетите от ДКХ с протокол № 1/16.01.2013 г. Общи задължителни
изисквания за игралните зали по отношение на вида на помещенията или сградата,
минималната площ, разпределението на помещенията и необходимото техническо
оборудване за контрол.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.2.„КЕСТЕН-2007”ЕООД, гр. Ябланица /изх. № П-443/27.03.13/,/вх. № И443/04.03.13г./
На 04.03.2013 г. с вх. № И-443, 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 „КЕСТЕН-2007”
ЕООД, гр. Ябланица, за увеличаване с 2 /два/ броя игрални автомати и утвърждаване на
промени в Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
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игрални автомати, Задължителни правила за организацията на работата и финансовия
контрол при организиране на хазартни игри с игрални автомати и задължителни образци
за счетоводна отчетност и Задължителни изисквания за игралните зали по отношение на
вида на помещенията или сградата, минималната площ, разпределението на
помещенията и необходимото техническо оборудване за контрол в игрална зала с адрес:
гр. Луковит, област Ловеч, ул. „Възраждане” № 68.
Искането е за вписване на промени в даденото на организатора Разрешение №
И-706/27.04.2012 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 документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. 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
„КЕСТЕН-2007” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Ябланица, област
Ловеч, ул. „Генерал Гурко” № 110, ЕИК: 110568543, представлявано от Иво Антонов
Първанов – управител, изразяващи се в увеличаване с 2 /два/ броя игрални автомати
, за игрална зала с адрес: гр. Луковит, област Ловеч, ул. „Възраждане” № 68.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 12 /дванадесет/ броя
игрални автомати с 15 /петнадесет/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „КЕСТЕН-2007” ЕООД, гр. Ябланица, промени в:
1. Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри
с игрални автомати, включващи следните промени:
1.1. Промени в правилата, съобразени с приетите от ДКХ с протокол №
15/21.11.2012 г. Общи задължителни игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри с игрални автомати;
1.2. Промяна на броя игрални автомати, свързани към система за формиране
на премия джакпот:
1.2.1. тип BGJP 20.11, версия 1.01, с идентификационен № JP 120314-010 - /от
4 на 6/.
2. Задължителни правила за организацията на работата и финансовия контрол
при организиране на хазартни игри с игрални автомати и задължителни образци за
счетоводна отчетност, включващи промени в правилата, съобразени с приетите от ДКХ с
протокол № 1/16.01.2013 г. Общи задължителни правила за организацията на работата и
финансовия контрол при организиране на хазартни игри с игрални автомати и
задължителни образци за счетоводна отчетност.
3. Задължителни изисквания за игралните зали по отношение на вида на
помещенията или сградата, минималната площ, разпределението на помещенията и
необходимото техническо оборудване за контрол, включващи промени в изискванията,
съобразени с приетите от ДКХ с протокол № 1/16.01.2013 г. Общи задължителни
изисквания за игралните зали по отношение на вида на помещенията или сградата,
минималната площ, разпределението на помещенията и необходимото техническо
оборудване за контрол.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
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За - 4
Против - няма.
2.3.„КЕСТЕН-2007”ЕООД, гр. Ябланица /изх. № П-445/27.03.13/,/вх. № И445/04.03.13г./
На 04.03.2013 г. с вх. № И-445, 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 „КЕСТЕН-2007” ЕООД,
гр. Ябланица, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат, увеличаване с 5 /пет/ броя
игрални автомати и утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати, Задължителни правила за
организацията на работата и финансовия контрол при организиране на хазартни игри с
игрални автомати и задължителни образци за счетоводна отчетност и Задължителни
изисквания за игралните зали по отношение на вида на помещенията или сградата,
минималната площ, разпределението на помещенията и необходимото техническо
оборудване за контрол в игрална зала с адрес: гр. Ябланица, област Ловеч,
м. „Гаргулица”.
Искането е за вписване на промени в даденото на организатора Разрешение №
И-1223/06.06.2012 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 документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. 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
„КЕСТЕН-2007” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Ябланица, област
Ловеч, ул. „Генерал Гурко” № 110, ЕИК: 110568543, представлявано от Иво Антонов
Първанов – управител, изразяващи се в подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат и
увеличаване с 5 /пет/ броя игрални автомати, за игрална зала с адрес: гр. Ябланица,
област Ловеч, м. „Гаргулица” .
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 15 /петнадесет/ броя
игрални автомати с 15 /петнадесет/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „КЕСТЕН-2007” ЕООД, гр. Ябланица
1. Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати, включващи следните промени:
1.1. Промени в правилата, съобразени с приетите от ДКХ с протокол №
15/21.11.2012 г. Общи задължителни игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри с игрални автомати;
1.2. Промяна на броя игрални автомати, свързани към система за формиране на
премия джакпот:
1.2.1. тип BGJP 60-04, версия Fusion, с идентификационен № JP100120-005- /от 6 на
11/.
2. Задължителни правила за организацията на работата и финансовия контрол при
организиране на хазартни игри с игрални автомати и задължителни образци за
счетоводна отчетност, включващи промени в правилата, съобразени с приетите от ДКХ с
протокол № 1/16.01.2013 г. Общи задължителни правила за организацията на работата и
финансовия контрол при организиране на хазартни игри с игрални автомати и
задължителни образци за счетоводна отчетност.
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3. Задължителни изисквания за игралните зали по отношение на вида на
помещенията или сградата, минималната площ, разпределението на помещенията и
необходимото техническо оборудване за контрол, включващи промени в изискванията,
съобразени с приетите от ДКХ с протокол № 1/16.01.2013 г. Общи задължителни
изисквания за игралните зали по отношение на вида на помещенията или сградата,
минималната площ, разпределението на помещенията и необходимото техническо
оборудване за контрол.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.4.„СИЛА-2”ООД, гр. Пловдив /изх. № П-465/28.03.13/,/вх. № И-465/05.03.13г./
На 05.03.2013 г. с вх. № И-465, 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 „СИЛА - 2” ООД, гр.
Пловдив, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомати и утвърждаване на промени в
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати, Задължителни правила за организацията на работата и финансовия контрол
при организиране на хазартни игри с игрални автомати и задължителни образци за
счетоводна отчетност и Задължителни изисквания за игралните зали по отношение на
вида на помещенията или сградата, минималната площ, разпределението на
помещенията и необходимото техническо оборудване за контрол в игрална зала с адрес:
гр. Пловдив, ж.к. „Тракия”, ул. „Съединение” № 39А.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора Удостоверение за
издаден лиценз № И-2024/04.10.2012 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 документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. 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 „СИЛА 2” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, р-н “Южен”, ул.
„Архимандрит Евлогий” № 22, ЕИК: 115173913, представлявано заедно и поотделно от
Румен Стоев Христов и Атанас Иванов Букорещлиев - управители, изразяващи се в
подмяна на 3 /три/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ж.к.
„Тракия”, ул. “Съединение” № 39А.
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 „СИЛА - 2” ООД, гр. Пловдив, промени в:
1. Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати, включващи следните промени:
1.1. Промени в правилата, съобразени с приетите от ДКХ с протокол №
15/21.11.2012 г. Общи задължителни игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри с игрални автомати.
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1.2. Подмяна на игрални автомати, свързани към системи за формиране на премия
джакпот:
1.2.1. тип Classic Blend Jackpot System (CBJS), с идентификационен № CBJS
07679;
1.2.2. Vega Jackpot System, тип EGT-JS22, с идентификационен № 83436.
2. Задължителни правила за организацията на работата и финансовия контрол при
организиране на хазартни игри с игрални автомати и задължителни образци за
счетоводна отчетност, включващи промени в правилата, съобразени с приетите от ДКХ с
протокол № 1/16.01.2013 г. Общи задължителни правила за организацията на работата и
финансовия контрол при организиране на хазартни игри с игрални автомати и
задължителни образци за счетоводна отчетност.
3. Задължителни изисквания за игралните зали по отношение на вида на
помещенията или сградата, минималната площ, разпределението на помещенията и
необходимото техническо оборудване за контрол, включващи промени в изискванията,
съобразени с приетите от ДКХ с протокол № 1/16.01.2013 г. Общи задължителни
изисквания за игралните зали по отношение на вида на помещенията или сградата,
минималната площ, разпределението на помещенията и необходимото техническо
оборудване за контрол.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.5.ЕТ„СИ-ЕЛ-ЕЛИТ-ЖЕЧО МАРИНОВ”, гр. Бургас /изх. № П-467/28.03.13/,/вх. №
И-467/05.03.13г./
На 05.03.2013 г. с вх. № И-467, 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 „СИ-ЕЛ-ЕЛИТ –
ЖЕЧО МАРИНОВ”, гр. Бургас, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат и
утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и правила за организиране
на хазартни игри с игрални автомати, Задължителни правила за организацията на
работата и финансовия контрол при организиране на хазартни игри с игрални автомати и
задължителни образци за счетоводна отчетност и Задължителни изисквания за
игралните зали по отношение на вида на помещенията или сградата, минималната площ,
разпределението на помещенията и необходимото техническо оборудване за контрол в
игрална зала с адрес: к.к. „Слънчев Бряг-Изток”, община Несебър, област Бургас, УПИ І,
кв. 40.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора Удостоверение за
издаден лиценз № И-2043/03.10.2012 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 документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. 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
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 ЕТ „СИЕЛ-ЕЛИТ – ЖЕЧО МАРИНОВ”, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, кв.
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„Славейков”, бл. 71, вх. 8, ет. 5, ап. 13, ЕИК: 812094175, представляван от Жечо Иванов
Маринов /физическо лице – търговец/, изразяваща се в подмяна на 1 /един/ брой игрален
автомат в игрална зала с адрес: к.к. „Слънчев Бряг-Изток”, община Несебър, област
Бургас, УПИ І, кв. 40.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 29 /двадесет и девет/
броя игрални автомати с 29 /двадесет и девет/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на ЕТ „СИ-ЕЛ-ЕЛИТ – ЖЕЧО МАРИНОВ”, гр. Бургас, промени
в:
1. Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати, включващи следните промени:
1.1. Промени в правилата, съобразени с приетите от ДКХ с протокол №
15/21.11.2012 г. Общи задължителни игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри с игрални автомати.
1.2. Подмяна на игрален автомат, свързан към система за формиране на премия
джакпот:
1.2.1. тип ST-JPD, версия 1.01, с идентификационен № 0315.
2. Задължителни правила за организацията на работата и финансовия контрол
при организиране на хазартни игри с игрални автомати и задължителни образци за
счетоводна отчетност, включващи промени в правилата, съобразени с приетите от ДКХ с
протокол № 1/16.01.2013 г. Общи задължителни правила за организацията на работата и
финансовия контрол при организиране на хазартни игри с игрални автомати и
задължителни образци за счетоводна отчетност.
3. Задължителни изисквания за игралните зали по отношение на вида на
помещенията или сградата, минималната площ, разпределението на помещенията и
необходимото техническо оборудване за контрол, включващи промени в изискванията,
съобразени с приетите от ДКХ с протокол № 1/16.01.2013 г. Общи задължителни
изисквания за игралните зали по отношение на вида на помещенията или сградата,
минималната площ, разпределението на помещенията и необходимото техническо
оборудване за контрол.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.6.„Е.Г.-КЪРДЖАЛИ”ООД, гр. София /изх. № П-478/27.03.13/,/вх. № И478/06.03.13г./
На 06.03.2013 г. с вх. № И-478, 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.-КЪРДЖАЛИ”
ООД, гр. София, за намаляване с 1 /един/ брой игрален автомат с 25 /двадесет и пет/
броя игрални места и утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати, в игрална зала с адрес:
гр. Кърджали, ул. „Стефан Караджа” № 12.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора Удостоверение за
издаден лиценз № И-191/08.03.2013 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
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на
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разрешения за извършване на промени в тях. 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 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 промени в издадения лиценз на „Е.Г.КЪРДЖАЛИ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище”,
ул. „Васил Априлов” № 14, ЕИК: 131416211, представлявано от Георги Делчев
Георгиев управител и Иван Димитров Стефанов – управител, заедно и поотделно,
изразяващи се в намаляване с 1 /един/ брой игрален автомат с 25 /двадесет и пет/ броя
игрални места в игрална зала с адрес: гр. Кърджали, ул. „Стефан Караджа” № 12.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 15 /петнадесет/ броя
игрални автомата с 19 /деветнадесет/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „Е.Г.-КЪРДЖАЛИ” ООД, гр. София, Задължителни игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати, включващи
промени в правилата, съобразени с приетите от ДКХ с протокол № 15/21.11.2012 г.
Общи задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.7.„ШУГЪР ГЕЙМС”ООД, гр. София /изх. № П-505/27.03.13/,/вх. № И505/06.03.13г./
На 06.03.2013 г. с вх. № И-505, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 32, чл.
38, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ШУГЪР ГЕЙМС”
ООД, гр. София, за подмяна на 8 /осем/ броя игрални автомата и утвърждаване на
промени в Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри
с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Сливница” № 133.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора Удостоверение за
издаден лиценз № И-2554/27.12.2012 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
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на
разрешения за извършване на промени в тях. 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:
I. Да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на „ШУГЪР
ГЕЙМС” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Лозенец”, ул.
„Кричим” № 63, ЕИК: 131333192, представлявано от Митко Цветанов Тодоров управител, изразяващи се в подмяна на 8 /осем/ броя игрални автомата в игрална зала с
адрес: гр. София, бул. „Сливница” № 133.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 56 /петдесет и шест/
броя игрални автомата с 66 /шестдесет и шест/ броя игрални места.
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ІІ. Да утвърди на „ШУГЪР ГЕЙМС” ООД, гр. София, Задължителни игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати, включващи
следните промени:
1. Подмяна на игрални автомати, свързани към система за формиране на премия
джакпот:
- тип Casino Link System, идентификационен номер 0004.
2. Промени в бонус игри:
- бонификация „HAPPY HOUR” - отпада за притежателите на карта SILVER и се
преименува на „VIP клиент”;
- малка бонус игра.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.8.ЕТ„ДОСИКО-ДИМИТЪР ИВАНОВ”, гр. Варна /изх. № П-517/28.03.13/,/вх. № И517/06.03.13г./
На 06.03.2013 г. с вх. № И-517, 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 1 /един/ брой игрален автомат,
увеличаване с 5 /пет/ броя игрални автомата и утвърждаване на промени в
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Долни чифлик, обл. Варна, ул. „Батак” № 5.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора Удостоверение за
издаден лиценз № И-2305/09.11.2012 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 документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. 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:
I. 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 1 /един/ брой
игрален автомат, увеличаване с 5 /пет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр.
Долни чифлик, обл. Варна, ул. „Батак” № 5.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 15 /петнадесет/ броя
игрални автомата с 15 /петнадесет/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на ЕТ „ДОСИКО - ДИМИТЪР ИВАНОВ”, гр. Варна, Задължителни
игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати,
включващи следните промени:
1. Промени в правилата, съобразени с приетите от ДКХ с протокол №
15/21.11.2012 г. Общи задължителни игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри с игрални автомати.
2. Деинсталиране на 1 /един/ брой система за формиране на премия джакпот:
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- Redfowl, тип JRF0709, идентификационен номер 021-12.
3. Инсталиране на 1 /брой/ система за формиране на премия джакпот:
- тип BGJP 20.11, версия 1.01, идентификационен номер JP 070312-010.
4. Промяна на броя игрални автомати, свързани към система за формиране на
премия джакпот:
- EGT Progressive Jackpot, тип VGJP1, идентификационен номер 05397.
5. Нови бонус игри:
- седмична бонус игра;
- месечна бонус игра.
6. Нови специални бонус промоции:
- „Money for Nothing”;
- „Money for players”.
7. След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
№

Тип, версия

Производител

Идентификационен
номер

1.
2.
3.

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

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

JP 070312-010
05397
CBJS 03787

Удостоверение
за одобрен тип
ИА
003
011
022

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.9.ЕТ„ДОСИКО-ДИМИТЪР ИВАНОВ”, гр. Варна /изх. № П-518/27.03.13/,/вх. № И518/06.03.13г./
На 06.03.2013 г. с вх. № И-518, 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 1 /един/ брой игрален автомат,
увеличаване с 5 /пет/ броя игрални автомата и утвърждаване на промени в
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Аксаково, област Варна, ул. „Георги Петлешев” №
33.
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
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на
разрешения за извършване на промени в тях. 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:
I. 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 1 /един/ брой
игрален автомат и увеличаване с 5 /пет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Аксаково, област Варна, ул. „Георги Петлешев” № 33.
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Процент на
отчисление
1.0
1.5
1.9

След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 15 /петнадесет/ броя
игрални автомата с 15 /петнадесет/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на ЕТ „ДОСИКО - ДИМИТЪР ИВАНОВ”, гр. Варна, Задължителни
игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати,
включващи следните промени:
1. Промени в правилата, съобразени с приетите от ДКХ с протокол №
15/21.11.2012 г. Общи задължителни игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри с игрални автомати.
2. Подмяна на система за формиране на премия джакпот:
- система Redfowl, тип JRF0709, идентификационен номер 024-12 ще бъде
подменена със система Atronic Progressive Link, тип Cashline, идентификационен номер
43017908.
3. Промяна на броя игрални автомати, свързани към системи за формиране на
премия джакпот:
- EGT Progressive Jackpot, тип VGJP1, идентификационен номер 80597;
- тип Classic Blend Jackpot System (CBJS), идентификационен номер CBJS 05203.
4. Нови бонус игри и специални бонус промоции и премии:
- специални бонус промоции и премии „Money for Nothing” и „Money for players”.
- седмична бонус игра 1;
- месечна бонус игра.
5. След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
№

Тип, версия

Производител

Идентификационен
номер

Удостоверение
за одобрен тип
ИА

Процент на
отчисление

1.
2.

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

„Казино Технологии” АД
„Евро Геймс Технолоджи” ООД

JP 100215-015
80597

003
011

1.0
1.6

Atronic International GmbH

43017908

071

1.2

„Евро Геймс Технолоджи” ООД

CBJS 05203

022

1.9

3.
4.

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.10.„МЕТАЛ-2006”ЕООД, с. Катуница /изх. № П-520/27.03.13/,/вх. № И520/06.03.13г./
На 06.03.2013 г. с вх. № И-520, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 32, чл.
38, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „МЕТАЛ – 2006”
ЕООД, с. Катуница, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата с 5 /пет/ броя игрални
места с 5 /пет/ броя игрални автомата с 10 /десет/ броя игрални места, в резултат на
което игралните места се увеличават с 5 /пет/ броя, намаляване с 5 /пет/ броя игрални
автомата и утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. Пловдив,
бул. „Източен” № 48.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора Удостоверение за
издаден лиценз № И-2245/07.11.2012 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 документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. 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. 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, изразяващи се в подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата с 5
/пет/ броя игрални места с 5 /пет/ броя игрални автомата с 10 /десет/ броя игрални места,
в резултат на което игралните места се увеличават с 5 /пет/ броя, намаляване с 5 /пет/
броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, бул. „Източен” № 48.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 44 /четиридесет и
четири/ 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 на хазартни игри с игрални автомати, включващи
следните промени:
1. Подмяна на система за формиране на премия джакпот:
- Classic тип BGJP 60-04, версия Fusion, идентификационен номер JP 110302 – 005
ще бъде подменена със система EGT Progressive Jackpot, тип VGJP1, идентификационен
номер 05490.
2. Промяна на броя игрални автомати, свързани към система за формиране на
премия джакпот:
- тип Jackpot Drawing System, версия 1.0.67, идентификационен номер 008.
3. След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:

№

Тип, версия

Производител

Произв. номер

1
2.
3.
4.

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

„Казино Технологии” АД
„Казино Технологии” АД
Gamekeeper Ltd Group
Atronic International GmbH

JP 090909-033
JP 090909-034
008
14327338

Уд-ние за
одобрен
тип
ДП
003
003
043
054

„Евро Геймс Технолоджи” ООД

84090

099

1.5

„Евро Геймс Технолоджи” ООД

05490

011

1.5

5.
6.

EGT Progressive Jackpot тип VGJP1

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.11.„АМЮГЕЙМС-БЪЛГАРИЯ”ООД, гр. Варна /изх. № П-527/27.03.13/,/вх. № И527/06.03.13г./
На 06.03.2013 г. с вх. № И-527, 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 “АМЮГЕЙМС–
БЪЛГАРИЯ” ООД, гр. Варна, за увеличаване с 5 /пет/ броя игрални автомата и
утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и правила за организиране

46

Процент на
отчисл.
1.0
1.0
0.3
1.5

на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Търговище, ул.
„Славейков” № 4.
Искането е за вписване на промени в дадено на организатора Разрешение № И2076/03.01.2012 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
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на
разрешения за извършване на промени в тях. Внесена е дължимата държавна такса,
поради което и на основание 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:
I. Да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на
“АМЮГЕЙМС–БЪЛГАРИЯ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Варна, р-н
„Одесос”, ул. „Хан Аспарух” № 2, ЕИК: 102037817, представлявано от управителите
Виолета Атанасова Асенова и Даниел Христов Димитров, заедно и поотделно,
изразяващи се в увеличаване с 5 /пет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр.
Търговище, ул. „Славейков” № 4.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 15 /петнадесет/ броя
игрални автомата с 15 /петнадесет/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на “АМЮГЕЙМС–БЪЛГАРИЯ” ООД, гр. Варна, Задължителни
игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати,
включващи следните промени:
1. Промени в правилата, съобразени с приетите от ДКХ с протокол №
15/21.11.2012 г. Общи задължителни игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри с игрални автомати.
2. Инсталиране на 1 /брой/ система за формиране на премия джакпот:
- тип Classic Blend Jackpot System (CBJS).
3. След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
№

Тип, версия

Производител

Идентификационен
номер

1.
2.
3.

BGJP 20.11, версия 1.01
BGJP 50-04, версия 1.01
Classic Blend Jackpot System (CBJS)

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

JP 070823-005
JP 071011-016
CBJS 05222

Удостоверение
за одобрен тип
ИА
003
031
022

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.12.„ММ и В”ЕООД, гр. София /изх. № П-540/28.03.13/,/вх. № И-540/06.03.13г./
На 06.03.2013 г. с вх. № И-540, 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 3 /три/ броя игрални автомата, увеличаване със 7 /седем/ броя
игрални автомата и утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати, Задължителни правила
за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на хазартни игри
с игрални автомати и задължителни образци за счетоводна отчетност и Задължителни
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Процент на
отчисление
1.0
4.5
1.5

изисквания за игралните зали по отношение на вида на помещенията или сградата,
минималната площ, разпределението на помещенията и необходимото техническо
оборудване за контрол в игрална зала с адрес: гр. София, район „Възраждане”, ул.
„Царибродска” № 73.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора Удостоверение за
издаден лиценз № И-23/22.01.2013 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 документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. 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:
I. 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,
изразяващи се в подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата и увеличаване със 7 /седем/
броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, район „Възраждане”, ул.
„Царибродска” № 73.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 50 /петдесет/ броя
игрални автомата с 50 /петдесет/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „ММ и В” ЕООД, гр. София, Задължителни игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати, включващи следните
промени:
1.1. Промени в правилата, съобразени с приетите от ДКХ с протокол №
15/21.11.2012 г. Общи задължителни игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри с игрални автомати.
1.2. Деинсталиране на 1 /един/ брой система за формиране на премия джакпот тип
Classic Blend Jackpot System (CBJS), идентификационен № CBJS 08670.
1.3. Подмяна на игрални автомати и промяна на броя игрални автомати, свързани
към система за формиране на премия джакпот тип BGJP 60-04, версия Fusion,
идентификационен номер 110109-001.
1.4. Промени в бонус игри.
2. След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
№

Тип, версия

Производител

Идентификационен
номер

Удостоверение
за одобрен тип
ИА

Процент на
отчисление

1.
2.
3.
4.

BGJP 20.11, 1.01
BGJP 20.11, 1.01
BGJP 20.11, 1.01
BGJP 60-04, Fusion

„Казино Технологии” АД
„Казино Технологии” АД
„Казино Технологии” АД
„Казино Технологии” АД

JP 040712-043
JP 090713-001
JP 100720-020
JP 110109-001

003
003
003
052

1.0
1.0
1.0
2.0

3. Задължителни правила за организацията на работата и финансовия контрол при
организиране на хазартни игри с игрални автомати и задължителни образци за
счетоводна отчетност, включващи промени в правилата, съобразени с приетите от ДКХ с
протокол № 1/16.01.2013 г. Общи задължителни правила за организацията на работата и
финансовия контрол при организиране на хазартни игри с игрални автомати и
задължителни образци за счетоводна отчетност.
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4. Задължителни изисквания за игралните зали по отношение на вида на
помещенията или сградата, минималната площ, разпределението на помещенията и
необходимото техническо оборудване за контрол, включващи промени в изискванията,
съобразени с приетите от ДКХ с протокол № 1/16.01.2013 г. Общи задължителни
изисквания за игралните зали по отношение на вида на помещенията или сградата,
минималната площ, разпределението на помещенията и необходимото техническо
оборудване за контрол.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.13.ЕЛДОРАДО-БАЦ”ООД, гр. София /изх. № П-541/27.03.13/,/вх. № И541/07.03.13г./
На 07.03.2013 г. с вх. № И-541, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 32, чл.
38, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕЛДОРАДО БАЦ” ООД, гр. София, за намаляване с 11 /единадесет/ броя игрални автомата и
утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и правила за организиране
на хазартни игри с игрални автомати, Задължителни правила за организацията на
работата и финансовия контрол при организиране на хазартни игри с игрални автомати
и задължителни образци за счетоводна отчетност и Задължителни изисквания за
игралните зали по отношение на вида на помещенията или сградата, минималната
площ, разпределението на помещенията и необходимото техническо оборудване за
контрол в игрална зала с адрес: гр. Петрич, област Благоевград, ул. „Цар Борис ІІІ” №
43, хотелски комплекс „БАЦ”.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора Удостоверение за
издаден лиценз № И-434/25.03.2013 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 документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. 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 ЗХ, 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 промени в издадения лиценз на
„ЕЛДОРАДО - БАЦ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Илинден”, ж.к. „Захарна фабрика”, ул. „Кукуш” № 7, ЕИК: 201783971, представлявано
от Силвия Цветанова Дончева - управител, изразяващи се в намаляване с 11 /единадесет/
броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Петрич, област Благоевград, ул. „Цар
Борис ІІІ” № 43, хотелски комплекс „БАЦ”.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 33 /тридесет и три/
броя игрални автомата с 37 /тридесет и седем/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „ЕЛДОРАДО - БАЦ” ООД, гр. София Задължителни игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати, включващи
следните промени:
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1. Промени в правилата, съобразени с приетите от ДКХ с протокол
15/21.11.2012 г. Общи задължителни игрални условия и правила за организиране
хазартни игри с игрални автомати.
2. Деинсталиране на системи за формиране на премия джакпот - 5 /пет/ броя:
- тип BGJP 20.11, версия 1.01, идентификационен номер JP 080723-023;
- тип BGJP 20.11, версия 1.01, идентификационен номер JP 080723-024;
- тип BGJP 20.11, версия 1.01, идентификационен номер JP 070213-005;
- тип BGJP 20.11, версия 1.01, идентификационен номер JP 080903-018;
- тип Classic Blend Jackpot System (CBJS), идентификационен номер 08608.
3. Промяна на броя игрални автомати, свързани към система за формиране
премия джакпот:
- тип BGJP 60-04, версия Fusion, идентификационен номер JP 080723-025.
4. Нова специална бонус промоция „Цифромания”.
5. След промените в игралната зала ще функционира следната система
формиране на премия джакпот:

.

Тип, версия

Производител

BGJP 60-04, Fusion

„Казино Технологии”
АД

Идентифика
ционен номер
JP 080723-025

№
на

на

за

Удостовер
ение
за одобрен
тип
052

ІІІ. Да утвърди на „ЕЛДОРАДО - БАЦ” ООД, гр. София, Задължителни правила за
организацията на работата и финансовия контрол при организиране на хазартни игри с
игрални автомати и задължителни образци за счетоводна отчетност, включващи
промени в правилата, съобразени с приетите от ДКХ с протокол № 1/16.01.2013 г. Общи
задължителни правила за организацията на работата и финансовия контрол при
организиране на хазартни игри с игрални автомати и задължителни образци за
счетоводна отчетност.
ІV. Да утвърди на „ЕЛДОРАДО - БАЦ” ООД, гр. София, Задължителни изисквания
за игралните зали по отношение на вида на помещенията или сградата, минималната
площ, разпределението на помещенията и необходимото техническо оборудване за
контрол, включващи промени в изискванията, съобразени с приетите от ДКХ с протокол
№ 1/16.01.2013 г. Общи задължителни изисквания за игралните зали по отношение на
вида на помещенията или сградата, минималната площ, разпределението на
помещенията и необходимото техническо оборудване за контрол.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.14.„БЛИЦ ТРЕЙД КЪМПАНИ”ООД, гр. София /изх. № П-585/28.03.13/,/вх. № И585/08.03.13г./
На 08.03.2013 г. с вх. № И-585, 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 „БЛИЦ ТРЕЙД
КЪМПАНИ” ООД, гр. София, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата и
утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и правила за организиране
на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. Благоевград, ул.
„Димитър Талев” № 1.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора Удостоверение за
издаден лиценз № И-2396/13.12.2012 г. на ДКХ.
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Про
цент на
отчисление
2.0

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 документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. 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. Даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на „БЛИЦ
ТРЕЙД КЪМПАНИ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Средец”, ул. „Христо Белчев” № 19, ет. 1, ЕИК: 040506322, представлявано от Георги
Христов Хаджийски - управител, Рашо Колев Рашков – управител, и Борислав Душков
Михайлов - управител, заедно и поотделно, изразяващи се в подмяна на 4 /четири/ броя
игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Благоевград, ул. „Димитър Талев” № 1.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 27 /двадесет и седем/
броя игрални автомата с 32 /тридесет и два/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „БЛИЦ ТРЕЙД КЪМПАНИ” ООД, гр. София, Задължителни
игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати,
включващи следните промени:
1. Промени в правилата, съобразени с приетите от ДКХ с протокол №
15/21.11.2012 г. Общи задължителни игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри с игрални автомати.
2. Деинсталиране на 1 /един/ брой система за формиране на премия джакпот EGT
Progressive Jackpot, тип VGJP 1, идентификационен № 05188.
3. Подмяна на игрални автомати, свързани към системи за формиране на премия
джакпот:
- тип BGJP 20.11, версия 1.01, идентификационен № JP 100318-101;
- тип BGJP 60-04, версия Fusion, идентификационен № JP 101129-003.
4. Промяна на броя игрални автомати, свързани към система за формиране на
премия джакпот тип BGJP 20.11, версия 1.01, идентификационен № JP 100318-101.
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.
5.

BGJP 20.11, 1.01
BGJP 20.11, 1.01
BGJP 20.11, 1.01
BLITZ, BSG JP-01C
BGJP 60-40, Fusion

„Казино Технологии” АД
„Казино Технологии” АД
„Казино Технологии” АД
„Блиц-Сервиз" ЕООД
„Казино Технологии” АД

JP 080221-002
JP 120116-017
JP 100318-101
BSJ 2008278
JP 101129-003

003
003
003
037
052

1.0
1.0
1.0
1.6
2.0

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.15.„БЛИЦ ТРЕЙД КЪМПАНИ”ООД, гр. София /изх. № П-586/28.03.13/,/вх. № И586/08.03.13г/
На 08.03.2013 г. с вх. № И-586, 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 „БЛИЦ ТРЕЙД
КЪМПАНИ” ООД, гр. София, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата и
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утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и правила за организиране
на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. Разлог, обл.
Благоевград, ул. „Бяла река” № 12.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора Удостоверение за
издаден лиценз № И-2473/17.12.2012 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 документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. 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 „БЛИЦ
ТРЕЙД КЪМПАНИ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Средец”, ул. „Христо Белчев” № 19, ет. 1, ЕИК: 040506322, представлявано от Георги
Христов Хаджийски - управител, Рашо Колев Рашков – управител, и Борислав Душков
Михайлов - управител, заедно и поотделно, изразяващи се в подмяна на 2 /два/ броя
игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Разлог, обл. Благоевград, ул. „Бяла река” №
12.След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 17 /седемнадесет/ броя
игрални автомата с 21 /двадесет и един/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „БЛИЦ ТРЕЙД КЪМПАНИ” ООД, гр. София, Задължителни
игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати,
включващи следните промени:
1. Промени в правилата, съобразени с приетите от ДКХ с протокол №
15/21.11.2012 г. Общи задължителни игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри с игрални автомати.
2. Подмяна на игрални автомати, свързани към система за формиране на премия
джакпот тип BGJP 20.11, версия 1.01, идентификационен № JP 050810-002.
3. Промяна на процента на отчисление на игралните автомати, свързани към
система за формиране на премия джакпот тип BGJP 20.11, версия 1.01,
идентификационен № JP 120316-017.
4. След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
№

Тип, версия

1.

BGJP 20.11, 1.01

2.

BGJP 20.11, 1.01

3.

BGJP 60-04, Fusion

4.

EGT Progressive Jackpot,
VGJP 1

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

Идент. номер

Уд-ние за одобр. тип
№ ДП

Процент на
отчисл.

JP 050810-002

003

1.0

JP 120316-017

003

1.0

JP 110526-013

052

2.0

05487

011

1.6

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.16.„ХОТЕЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛ”АД, гр. София /изх. № П-590/28.03.13/,/вх. № И590/08.03.13г./
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На 08.03.2013 г. с вх. № И-590, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 32, чл.
38, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ХОТЕЛ
ИНТЕРНАЦИОНАЛ” АД, гр. София, за намаляване с 16 /шестнадесет/ броя игрални
автомата с 23 /двадесет и три/ броя игрални места и утвърждаване на промени в
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати, Задължителни правила за организацията на работата и финансовия контрол
при организиране на хазартни игри с игрални автомати и задължителни образци за
счетоводна отчетност и Задължителни изисквания за игралните зали по отношение на
вида на помещенията или сградата, минималната площ, разпределението на
помещенията и необходимото техническо оборудване за контрол в игрална зала с адрес:
к.к. „Боровец”, община „Самоков”, Софийска област, хотел „Рила”.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора Удостоверение за
издаден лиценз № И-51/11.02.2013 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 документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. 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, 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 промени в издадения лиценз на „ХОТЕЛ
ИНТЕРНАЦИОНАЛ” със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Слатина”,
ул. „Никола Тесла” № 3, ет. 9, бизнес център „София 1”, ЕИК: 175072185,
представлявано от Владимир Господинов Филипов, изразяващи се в намаляване с 16
/шестнадесет/ броя игрални автомата с 23 /двадесет и три/ броя игрални места в игрална
зала с адрес: к.к. „Боровец”, община „Самоков”, Софийска област, хотел „Рила”.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 6 /шест/ броя игрални
автомата с 15 /петнадесет/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „ХОТЕЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛ” АД, гр. София,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати, включващи следните промени:
1. Промени в правилата, съобразени с приетите от ДКХ с протокол №
15/21.11.2012 г. Общи задължителни игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри с игрални автомати.
2. Деинсталиране на 1 /един/ брой система за формиране на премия джакпот:
- тип BGJP 20.11, версия 1.01, идентификационен номер JP 061215-019.
След деинсталиране на гореописаната система в игралната зала няма да
функционират други системи за формиране на премия джакпот.
ІІІ. Да утвърди на „ХОТЕЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛ” АД, гр. София, Задължителни
правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на
хазартни игри с игрални автомати и задължителни образци за счетоводна отчетност,
включващи промени в правилата, съобразени с приетите от ДКХ с протокол №
1/16.01.2013 г. Общи задължителни правила за организацията на работата и финансовия
контрол при организиране на хазартни игри с игрални автомати и задължителни образци
за счетоводна отчетност.
ІV. Да утвърди на „ХОТЕЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛ” АД, гр. София, Задължителни
изисквания за игралните зали по отношение на вида на помещенията или сградата,
минималната площ, разпределението на помещенията и необходимото техническо
оборудване за контрол, включващи промени в изискванията, съобразени с приетите от
ДКХ с протокол № 1/16.01.2013 г. Общи задължителни изисквания за игралните зали по
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отношение на вида на помещенията или сградата, минималната площ, разпределението
на помещенията и необходимото техническо оборудване за контрол.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.17.„СИМПЛИ ПЕРФЕКТ”ООД, гр. София /изх. № П-600/27.03.13/,/вх. № И600/08.03.13г./
На 08.03.2013 г. с вх. № И-600, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 32, чл.
38, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „СИМПЛИ
ПЪРФЕКТ” ООД, гр. София, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата и
утвърждаване на промяна в Задължителни игрални условия и правила за организиране
на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Стара Загора, кв.
„Казански”, бл. 23 - юг.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора Удостоверение за
издаден лиценз № И-94/06.02.2013 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
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на
разрешения за извършване на промени в тях. 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:
I. Да даде разрешение за извършване на промени в издадения 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, изразяващи се в подмяна на
4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Стара Загора, кв.
„Казански”, бл. 23 - юг.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 27 /двадесет и седем/
броя игрални автомата с 34 /тридесет и четири/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „СИМПЛИ ПЪРФЕКТ” ООД, гр. София, Задължителни
игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати,
включващи следната промяна:
1. Подмяна на система за формиране на премия джакпот:
- Система Atronic Progressive Link, тип King Kong Cash, идентификационен №
43161761 ще бъде подменена със система CAT 4 CASH тип EGT-JS31,
идентификационен № 86064.
2. След промяната в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
№

Тип, версия

Производител

Идентификационен
номер

Удостоверение
за одобрен тип
ИА

Процент на
отчисление

1.
2.

EGT Progressive Jackpot тип VGJP1
Vega Jackpot System тип EGT – JS22

„Евро Геймс Технолоджи” ООД
„Евро Геймс Технолоджи” ООД

12005
82749

011
099

1.9
1.9

54

3.
4.
5.
6.

BGJP 20.11, 1.01
BGJP 20.11, 1.01
CAT 4 CASH тип EGT-JS31
BGJP 60-04, Fusion

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

JP 110406-010
JP110725-005
86064
JP110629-004

003
003
095
052

1.0
1.0
1.5
2.0

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.18.„КУИНС ТРЕЙД”ООД, гр. СОФИЯ /изх. № П-608/27.03.13/,/вх. № И608/08.03.13г./
На 08.03.2013 г. с вх. № И-608, 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 „КУИНС ТРЕЙД” ООД,
гр. София, за намаляване с 2 /два/ броя игрални автомата и утвърждаване на промени в
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати, Задължителни правила за организацията на работата и финансовия контрол
при организиране на хазартни игри с игрални автомати и задължителни образци за
счетоводна отчетност и Задължителни изисквания за игралните зали по отношение на
вида на помещенията или сградата, минималната площ, разпределението на
помещенията и необходимото техническо оборудване за контрол за игрална зала с адрес:
гр. Търговище, ул. „Васил Левски” № 13.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора Удостоверение за
издаден лиценз № И-2333/26.11.2012 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 документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. 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 „КУИНС
ТРЕЙД” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Оборище”, бул.
„Янко Сакъзов” № 76, ЕИК: 121407281, представлявано от Иван Георгиев Главински управител, изразяващи се в намаляване с 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с
адрес: гр. Търговище, ул. „Васил Левски” № 13.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 15 /петнадесет/ броя
игрални автомата с 15 /петнадесет/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „КУИНС ТРЕЙД” ООД, гр. София, Задължителни игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати, включващи
следните промени:
1. Промени в правилата, съобразени с приетите от ДКХ с протокол №
15/21.11.2012 г. Общи задължителни игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри с игрални автомати.
1.1 Деинсталиране на 1 /един/ брой система за формиране на премия джакпот тип
Classic Blend Jackpot System (CBJS), идентификационен № CBJS 10401.
1.2 Промяна в броя игрални автомати, свързани към система за формиране на
премия джакпот Redfowl, тип JRF0709, идентификационен № 015-11.
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1.3 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 20.11, 1.01
BGJP 60-04, Fusion

4.

EGT Progressive Jackpot, VGJP1

5.

Redfowl, JRF0709

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

Идентификационен
номер

Удостоверение за
одобрен тип ДП

Процент на
отчисление

JP 070403-029
JP 091022-001
JP 061019-013

003
003
052

1.0
1.0
2.0

05281

011

1.0

015-11

040

1.0

2. Задължителни правила за организацията на работата и финансовия контрол при
организиране на хазартни игри с игрални автомати и задължителни образци за
счетоводна отчетност, включващи промени в правилата, съобразени с приетите от ДКХ с
протокол № 1/16.01.2013 г. Общи задължителни правила за организацията на работата и
финансовия контрол при организиране на хазартни игри с игрални автомати и
задължителни образци за счетоводна отчетност.
3. Задължителни изисквания за игралните зали по отношение на вида на
помещенията или сградата, минималната площ, разпределението на помещенията и
необходимото техническо оборудване за контрол, включващи промени в изискванията,
съобразени с приетите от ДКХ с протокол № 1/16.01.2013 г. Общи задължителни
изисквания за игралните зали по отношение на вида на помещенията или сградата,
минималната площ, разпределението на помещенията и необходимото техническо
оборудване за контрол.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.19.„ТОРЪС”ООД, гр. Варна /изх. № П-618/28.03.13/,/вх. № И-618/08.03.13г./
На 08.03.2013 г. с вх. № И-618, 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 „ТОРЪС” ООД, гр.
Варна, за подмяна на 8 /осем/ броя игрални автомата с 8 /осем/ броя игрални места с 8
/осем/ броя игрални автомата с 11 /единадесет/ броя игрални места, като в резултат от
подмяната игралните места се увеличават с 3 /три/ броя и утвърждаване на промени в
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати за игрална зала с адрес: гр. Белослав, област Варна, кв. „Младост”, ул. „Христо
Ботев” № 36.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора Удостоверение за
издаден лиценз № И-2035/05.10.2012 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 документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. 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:
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І. Да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на „ТОРЪС”
ООД със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Белински” № 21, ЕИК:
103203081, представлявано от Димитър Тодоров Димитров – управител и Димо Матев
Димов – управител, заедно, изразяващи се подмяна на 8 /осем/ броя игрални автомата с 8
/осем/ броя игрални места с 8 /осем/ броя игрални автомата с 11 /единадесет/ броя
игрални места, като в резултат от подмяната игралните места се увеличават с 3 /три/
броя, в игрална зала с адрес: гр. Белослав, област Варна, кв. „Младост”, ул. „Христо
Ботев” № 36.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 12 /дванадесет/ броя
игрални автомата с 15 /петнадесет/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „ТОРЪС” ООД, гр. Варна, Задължителни игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати, включващи следните
промени:
1. Промени в правилата, съобразени с приетите от ДКХ с протокол №
15/21.11.2012 г. Общи задължителни игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри с игрални автомати.
2. Подмяна на система за формиране на премия джакпот:
- Система тип BGJP 20.11, версия 1.01, идентификационен № JP 080224-091 ще бъде
подменена със система тип BGJP 60-04, версия Fusion, идентификационен № JP 130131101.
3. Промяна на броя на игрални автомати, свързани към система за формиране на
премия джакпот EGT Progressive Jackpot, тип VGJP1идентификационен № 05414 – от 4
бр. на 3 бр.
4. След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
№

Тип, версия

Производител

1.

EGT Progressive Jackpot
тип VGJP1

2.

BGJP 60-04, Fusion

„Евро Геймс
Технолоджи” ООД
„Казино Технологии”
АД

Идент. номер
05414
JP 130131-101

Удостоверение за
одобрен тип
ДП
011
052

Процент на
отчисление
1.5
4.5

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.20. „ТОРЪС”ООД, гр. Варна /изх. № П-619/28.03.13/,/вх. № И-619/08.03.13г./
На 08.03.2013 г. с вх. № И-619, 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 „ТОРЪС” ООД, гр.
Варна, за подмяна на 7 /седем/ броя игрални автомати, увеличаване с 3 /три/ броя
игрални автомати и утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Провадия, област Варна, ул. „Цар Освободител” № 60.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора Удостоверение за
издаден лиценз № И-2311/29.11.2012 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 документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
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извършване на промени в тях. 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
„ТОРЪС” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район „Младост”, ул.
„Белински” № 21, ЕИК: 103203081, представлявано заедно от Димитър Тодоров
Димитров и Димо Матев Димов – управители, изразяващи се в подмяна на 7 /седем/ броя
игрални автомати и увеличаване с 3 /три/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. Провадия, област Варна, ул. „Цар Освободител” № 60.
След промяната в игралната зала ще бъдат в експлоатация 15 /петнадесет/ броя
игрални автомата с 15 /петнадесет / броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „ТОРЪС” ООД, гр. Варна, Задължителни игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати, включващи следните
промени:
1. Промени в правилата, съобразени с приетите от ДКХ с протокол №
15/21.11.2012 г. Общи задължителни игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри с игрални автомати.
2. Инсталиране на 2 /два/ броя системи за формиране на премия джакпот:
2.1. тип BGJP 20.11, версия 1.01, с идентификационен № JP 080224-091.
2.2. Blitz BSG, тип JP-01C, с идентификационен № BSG 2008333.
3. След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
№

Тип, версия

Производител

Идент. номер

Уд-ние за
одобрен тип ДП

Процент на
отчисление

1

EGT Progressive Jackpot, VGJP1

„Евро Геймс Технолоджи”
ООД

81360

011

1,5

2.

BGJP 20.11, 1.01

„Казино Технологии” АД

JP 080224-091

003

1,0

3.

Blitz BSG, JP-01C

„БЛИЦ – СЕРВИЗ” ЕООД

BSG 2008333

037

3,6

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.21.„ИНФОФЕСТ”ЕООД, гр. Пазарджик /изх. № П-665/27.03.13/,/вх. № И665/11.03.13г./
На 11.03.2013 г. с вх. № И-665, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 32, чл.
38, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ИНФОФЕСТ”
ЕООД, гр. Пазарджик, 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,
вследствие на което игралните места намаляват с 5 /пет/ броя, увеличаване с 1 /един/
брой игрален автомат и утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: с.
Гелеменово, община Пазарджик, област Пазарджик, ул. „местност Далъка” № 1.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора Удостоверение за
издаден лиценз № И-2645/12.02.2013 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
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на
разрешения за извършване на промени в тях. 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:
I. Да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на
„ИНФОФЕСТ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Пазарджик, ул. „Княз
Александър Батемберг” № 73, ЕИК: 112568360, представлявано от Тодор Найденов
Шопов - 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,
вследствие на което игралните места намаляват с 5 /пет/ броя и увеличаване с 1 /един/
брой игрален автомат в игрална зала с адрес: с. Гелеменово, община Пазарджик, област
Пазарджик, ул. „местност Далъка” № 1.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 13 /тринадесет/ броя
игрални автомата със 13 /тринадесет/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „ИНФОФЕСТ” ЕООД, гр. ПазарджикЗадължителни игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати, включващи
следните промени:
1. Промени в правилата, съобразени с приетите от ДКХ с протокол №
15/21.11.2012 г. Общи задължителни игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри с игрални автомати.
2. Инсталиране на система за формиране на премия джакпот - 1 /един/ брой:
- Mystery Day Jackpot System - II тип MDJS-II, идентификационен номер
220062.
3. След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
№

Тип, версия

Производител

Идентификационен
номер

Удостоверение
за одобрен тип
ИА

Процент на
отчисление

1.
2.
3.

BGJP 20.11, 1.01
BGJP 60-04, Fusion
Vega Jackpot System EGT – JS22
Mystery Day Jackpot System - II
тип MDJS-II

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

JP 120319-009
JP 120618-013
82821

003
052
099

1.0
2.0
1.0

„Проксима-3” ООД

220062

105

1.0

4.

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.22.„ХЕМУС ТУРС”ЕООД, гр. София /изх. № П-713/28.03.13/,/вх. № И713/11.03.13г./
На 11.03.2013 г. с вх. № И-713, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 32, чл.
38, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ХЕМУС ТУРС”
ЕООД, гр. София, за намаляване с 2 /два/ броя игрални автомата и утвърждаване на
промени в Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри
с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Благоевград, ул. „Крали Марко” № 8.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора Удостоверение за
издаден лиценз № И-201/11.03.2013 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 документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. 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:
I. 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 намаляване на 2
/два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Благоевград, ул. „Крали Марко”
№ 8.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 18 /осемнадесет/ броя
игрални автомата с 22 /двадесет и два/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „ХЕМУС ТУРС” ЕООД, гр. София, Задължителни игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати, включващи
следните промени:
1. Промяна на броя игрални автомати, свързани към системи за формиране на
премия джакпот:
- тип BGJP 20.11, 1.01, идентификационен номер JP 050322-001;
- тип Magic Coin Jackpot, идентификационен номер MC JP 08-004 STCB.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.23.„ХЕМУС ТУРС”ЕООД, гр. София /изх. № П-714/28.03.13/,/вх. № И714/11.03.13г./
На 11.03.2013 г. с вх. № И-714, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 32, чл.
38, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ХЕМУС ТУРС”
ЕООД, гр. София, за намаляване с 1 /един/ брой игрален автомат и утвърждаване на
промени в Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри
с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Ломско шосе” № 176.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора Удостоверение за
издаден лиценз № И-206/05.03.2013 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 документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. 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:
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I. Да даде разрешение за извършване на промяна 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, изразяваща се в намаляване на 1
/един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Ломско шосе” №
176.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 36 /тридесет и шест/
броя игрални автомата с 41 /четиридесет и един/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „ХЕМУС ТУРС” ЕООД, гр. София, Задължителни игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати, включващи
следните промени:
1. Промяна на броя игрални автомати, свързани към системи за формиране на
премия джакпот:
- тип BGJP 20.11, 1.01, идентификационен номер JP 120724-008;
- тип Magic Coin Jackpot, идентификационен номер MC JP 08-017 STCB.
2. Промяна на процента на отчисленията за система за формиране на премия
джакпот:
- тип Classic Blend Jackpot System (CBJS), идентификационен номер CBJS
03367.
3. Промени в бонус игри:
- Преустановява се провеждането на МЕСЕЧНА БОНУС ИГРА и бонус игра
„MAGIC RIVER;
- СЕДМИЧНА БОНУС ИГРА.
4. Нови бонус игри:
- „LADIES HAPPY HOUR”;
- „LUCKY MULTIPLIER”;
- „MAGIC ADVENTURE 2”.
5. След промените в игралната зала ще функционират следните системи
за формиране на премия джакпот:
Идентификационен
номер

№

Тип, версия

Производител

1.
2.
3.

BGJP 20.11, 1.01
BGJP 20.11, 1.01
BGJP 60-04, Fusion

„Казино Технологии” АД
„Казино Технологии” АД
„Казино Технологии” АД

4.

Magic Coin Jackpot

„Меджик Коин” ООД

5.

Classic Blend Jackpot System /CBJS/
Atronic Progressive Link Oxygen CASH
FEVER

„Евро Геймс Технолоджи” ООД

JP 120424-005
JP 120724-008
JP 120424-006
MC JP 08-017
STCB
CBJS 03367

Atronic International GmbH

3000005336

6.

Удостоверение
за одобрен тип
ДП
003
003
052

Процент
на
отчисление
1.0
1.0
1.8

030.3

1.0

022.1

0.5

084

1.0

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.24.„ХЕМУС ТУРС”ЕООД, гр. София /изх. № П-725/28.03.13/,/вх. № И725/11.03.13г./
На 11.03.2013 г. с вх. № И-725, 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 намаляване с 2 /два/ броя игрални автомата и утвърждаване на промяна в
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Карлово, област Пловдив, ул. „Александър
Стамболийски” № 51.
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Искането е за вписване на промени в издадено на организатора Удостоверение за
издаден лиценз № И-239/05.03.2013 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 документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. 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:
I. 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 намаляване на 2
/два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Карлово, област Пловдив, ул.
„Александър Стамболийски” № 51.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 10 /десет/ броя игрални
автомата с 10 /десет/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „ХЕМУС ТУРС” ЕООД, гр. София, Задължителни игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати, включващи
следната промяна:
Промяна на броя игрални автомати, свързани към система за формиране на
премия джакпот:
- тип Magic Coin Jackpot, идентификационен номер MCJP 08–002 STCB.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.25.„ХЕМУС ТУРС”ЕООД, гр. София /изх. № П-735/28.03.13/,/вх. № И735/11.03.13г./
На 11.03.2013 г. с вх. № И-735, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 32, чл.
38, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ХЕМУС ТУРС”
ЕООД, гр. София, за намаляване с 2 /два/ броя игрални автомата и утвърждаване на
промени в Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри
с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Видин, ул. „Цар Александър II” № 10, ет.
1.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора Удостоверение за
издаден лиценз № И-1862/30.08.2012 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 документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. 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
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хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
I. 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 намаляване на 2
/два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Видин, ул. „Цар Александър II”
№ 10, ет. 1.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 14 /четиринадесет/
броя игрални автомата с 14 /четиринадесет/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „ХЕМУС ТУРС” ЕООД, гр. София, Задължителни игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати, включващи
следните промени:
1. Промени в правилата, съобразени с приетите от ДКХ с протокол №
15/21.11.2012 г. Общи задължителни игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри с игрални автомати.
2. Промяна на броя игрални автомати, свързани към система за формиране на
премия джакпот:
- тип Magic Coin Jackpot, идентификационен номер MC JP 07–014 STCB.
3. Промени в програма „ЛОЯЛЕН КЛИЕНТ”.
4. Нова МЕСЕЧНА БОНУС ИГРА.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.26.„ПИРИН ТУРС”ЕООД, гр. София /изх. № П-722/28.03.13/,/вх. № И722/11.03.13г./
На 11.03.2013 г. с вх. № И-722, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 32, чл.
38, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПИРИН ТУРС
2002” ЕООД, гр. София, за намаляване с 1 /един/ брой игрален автомат и утвърждаване
на промени в Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни
игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Харманли, област Хасково, ул.
„Янко Сакъзов” № 2.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора Удостоверение за
издаден лиценз № И-240/05.03.2013 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 документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. 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:
I. Да даде разрешение за извършване на промяна в издадения лиценз на „ПИРИН
ТУРС 2002” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”, бул.
„Цариградско шосе”, 7-ми километър, сградата на ЗИТ, корпус ІІ, ет. 3, ЕИК: 102817258,
представлявано от Мирослав Александров Младенов – управител, изразяваща се в
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намаляване на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Харманли,
област Хасково, ул. „Янко Сакъзов” № 2.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 15 /петнадесет/ броя
игрални автомата с 16 /шестнадесет/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „ПИРИН ТУРС 2002” ЕООД, гр. София, Задължителни игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати, включващи
следните промени:
Промяна на броя игрални автомати, свързани към системи за формиране на
премия джакпот:
- тип BGJP 20.11, 1.01, идентификационен номер JP 070611 – 035;
- тип Magic Coin Jackpot, идентификационен номер MC JP 07–031 STCB.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.27.„ПИРИН ТУРС”ЕООД, гр. София /изх. № П-733/28.03.13/,/вх. № И733/11.03.13г./
На 11.03.2013 г. с вх. № И-733, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 32, чл.
38, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПИРИН ТУРС
2002” ЕООД, гр. София, за намаляване с 2 /два/ броя игрални автомата и утвърждаване
на промени в Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни
игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Казанлък,обл. Стара Загора,
Хотелски комплекс „Казанлък”, пл. „Севтополис” № 1.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора Удостоверение за
издаден лиценз № И-2047/01.10.2012 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 документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. 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:
I. Даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на „ПИРИН
ТУРС 2002” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”, бул.
„Цариградско шосе”, 7-ми километър, сградата на ЗИТ, корпус ІІ, ет. 3, ЕИК: 102817258,
представлявано от Мирослав Александров Младенов – управител, изразяващи се в
намаляване на 2 /два/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Казанлък,обл.
Стара Загора, Хотелски комплекс „Казанлък”, пл. „Севтополис” № 1.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 15 /петнадесет/ броя
игрални автомата с 15 /петнадесет/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „ПИРИН ТУРС 2002” ЕООД, гр. София,Задължителни игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати, включващи
следните промени:
1. Промени в правилата, съобразени с приетите от ДКХ с протокол №
15/21.11.2012 г. Общи задължителни игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри с игрални автомати.
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2. Промяна на процента на отчисленията за система за формиране на премия
джакпот:
- тип Classic Blend Jackpot System (CBJS), идентификационен номер CBJS 03355.
3. Промяна на броя игрални автомати, свързани към системи за формиране на
премия джакпот:
- тип BGJP 20.11, 1.01, идентификационен номер JP 100820-007;
- тип BGJP 20.11, 1.01, идентификационен номер JP 100820-009;
- тип Magic Coin Jackpot, идентификационен номер MC JP 07–031 STCB.
4. Нови бонус игри:
- ежедневна бонус игра „ЛОЯЛЕН КЛИЕНТ”;
- бонус игра „Двоен Бонус”.
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.

BGJP 20.11, 1.01
BGJP 20.11, 1.01
BGJP 20.11, 1.01
Magic Coin Jackpot
Classic Blend Jackpot System /CBJS/

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

JP 100820-007
JP 100820-008
JP 100820-009
MCJP 07–013 STCB
CBJS 03355

Удостоверение
за одобрен тип
ДП
003
003
003
030.3
022.1

Процент
на
отчисление
1,0
1,0
1,0
1,0
0,25

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.28.„КАЛИМАН”ЕООД, гр. София /изх. № П-731/28.03.13/,/вх. № И-731/11.03.13г./
На 11.03.2013 г. с вх. № И-731, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 32, чл.
38, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЛИМАН”
ЕООД, гр. София, за намаляване с 2 /два/ броя игрални автомати и утвърждаване на
промени в Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри
с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Лом, област Монтана, ул. „Панайот
Волов” № 1.
Искането е за вписване на промени в дадено на организатора Разрешение № И1275/06.06.2012 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 документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. 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:
I. Да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на
„КАЛИМАН” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Цариградско
шосе”, 7-ми километър, сградата на ЗИТ, корпус ІІ, ет. 3, ЕИК: 040787168,
представлявано от Румен Манолов Данаилов– управител и Христо Петров Христов –
управител, поотделно, изразяващи се в намаляване на 2 /два/ броя игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Лом, област Монтана, ул. „Панайот Волов” № 1.
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След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 13 /тринадесет/ броя
игрални автомата с 16 /шестнадесет/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „КАЛИМАН” ЕООД, гр. София,Задължителни игрални условия
и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати, включващи следните
промени:
1. Промени в правилата, съобразени с приетите от ДКХ с протокол 15/21.11.2012
г. Общи задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати.
2. Деинсталиране на система за формиране на премия джакпот - 1 /един/ брой:
- тип BGJP 20.11, версия 1.01, идентификационен номер JP 081103-005.
3. Промяна на процента на отчисленията за система за формиране на премия
джакпот:
- тип Classic Blend Jackpot System (CBJS), идентификационен номер CBJS 03375.
4. Промяна на броя игрални автомати, свързани към система за формиране на
премия джакпот:
- тип Magic Coin Jackpot, идентификационен номер MCJP 08-001 STCB.
5. Нова програма „ЛОЯЛЕН КЛИЕНТ”.
6. След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
№

Тип, версия

Производител

1.

BGJP 20.11, 1.01

„Казино Технологии” АД

2.

Magic Coin Jackpot

„Меджик Коин” ООД

3.

Classic Blend Jackpot System
/CBJS/

„Евро Геймс Технолоджи”
ООД

Идентификацион
ен номер
JP 070611-009
MCJP 08-001
STCB
CBJS 03375

Удостоверен
ие за одобрен
тип ДП
003

Процент
на
отчислен
ие
1.0

030.3

1.0

022.1

0.25

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.29.„КАЛИМАН”ЕООД, гр. София /изх. № П-737/28.03.13/,/вх. № И-737/11.03.13г./
На 11.03.2013 г. с вх. № И-737, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 32, чл.
38, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЛИМАН”
ЕООД, гр. София, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата, намаляване с 2 /два/
броя игрални автомата и утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. Разград, ул. „Марица” № 15.
Искането е за вписване на промени в дадено на организатора Разрешение № И1323-1/23.07.2012 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 документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. 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:
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I. Да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на
„КАЛИМАН” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Цариградско
шосе”, 7-ми километър, сградата на ЗИТ, корпус ІІ, ет. 3, ЕИК: 040787168,
представлявано от Румен Манолов Данаилов– управител и Христо Петров Христов–
управител, поотделно, изразяващи се в подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата и
намаляване с 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Разград, ул.
„Марица” № 15.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 23 /двадесет и три/
броя игрални автомата с 26 /двадесет и шест/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „КАЛИМАН” ЕООД, гр. София,Задължителни игрални условия
и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати, включващи следните
промени:
1. Промени в правилата, съобразени с приетите от ДКХ с протокол №
15/21.11.2012 г. Общи задължителни игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри с игрални автомати.
2. Деинсталиране на система за формиране на премия джакпот - 1 /един/ брой:
- тип BGJP 20.11, версия 1.01, идентификационен номер JP 090923-024.
3. Промяна на процента на отчисленията за система за формиране на премия
джакпот:
- тип Classic Blend Jackpot System (CBJS), идентификационен номер CBJS 07583.
4. Подмяна на игрални автомати, свързани към системи за формиране на премия
джакпот:
- тип Classic Blend Jackpot System (CBJS), идентификационен номер CBJS 07583;
- тип BGJP 50.04, 1.01, идентификационен номер JP 090923-025;
- тип Magic Coin Jackpot, идентификационен номер MC JP 07–012 STCB.
5. След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
Тип, версия

Производител

1.
2.

BGJP 20.11, 1.01
BGJP 50.04, 1.01

„Казино Технологии” АД
„Казино Технологии” АД

3.

Magic Coin Jackpot

„Меджик Коин” ООД

4.
5.

Classic Blend Jackpot System /CBJS/
EGT Progressive Jackpot, VGJP 1

„Евро Геймс Технолоджи” ООД
„Евро Геймс Технолоджи” ООД

Идентификационен
номер
JP 090923-023
JP 090923-025
MC JP 07–012
STCB
CBJS 07583
108

Удостоверение
за одобрен тип
ДП
003
031

Процент
на
отчисление
1,0
4,5

030.3

1,0

022.1
011

0,75
1,0

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.30.„КАЛИМАН”ЕООД, гр. София /изх. № П-746/28.03.13/,/вх. № И-746/11.03.13г./
На 11.03.2013 г. с вх. № И-746, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 32, чл.
38, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЛИМАН”
ЕООД, гр. София, за намаляване с 3 /три/ броя игрални автомата и утвърждаване на
промени в Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри
с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Бургас, ул. „Милин камък” № 1.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора Удостоверение за
издаден лиценз № И-2542/21.01.2013 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 документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. 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:
I. Да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на
„КАЛИМАН” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Цариградско
шосе”, 7-ми километър, сградата на ЗИТ, корпус ІІ, ет. 3, ЕИК: 040787168,
представлявано от Румен Манолов Данаилов– управител и Христо Петров Христов–
управител, поотделно, изразяващи се в намаляване на 3 /три/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр. Бургас, ул. „Милин камък” № 1.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 17 /седемнадесет/ броя
игрални автомата с 22 /двадесет и два/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „КАЛИМАН” ЕООД, гр. София,Задължителни игрални условия
и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати, включващи следните
промени:Промяна на броя игрални автомати, свързани към системи за формиране на
премия джакпот:
- тип BGJP 20.11, версия 1.01, идентификационен номер JP 070611 – 040;
- тип Magic Coin Jackpot, идентификационен номер MC JP 07–024 STCB.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.31.„ДЕЛТА ТУРС 2002”ЕООД, гр. София /изх. № П-736/28.03.13/,/вх. № И736/11.03.13г./
На 11.03.2013 г. с вх. № И-736, 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 намаляване с 1 /един/ брой игрален автомат и утвърждаване на
промени в Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. Ямбол, ул. „Д-р Брънеков” № 14.
Искането е за вписване на промени в дадено на организатора Разрешение № И1291/22.06.2012 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 документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. 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 промяна 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, изразяваща се в намаляване с 1
/един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Ямбол, ул. „Д-р Брънеков” № 14.
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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 „ДЕЛТА ТУРС 2002” ЕООД, гр. София, Задължителни игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати, включващи
следните промени:
1. Промени в правилата, съобразени с приетите от ДКХ с протокол №
15/21.11.2012 г. Общи задължителни игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри с игрални автомати.
2. Промяна в броя игрални автомати, свързани към система за формиране на
премия джакпот тип Magic Coin Jackpot, идентификационен № MCJP 07-029 STCB.
3. Промяна в процента на отчисления на игрални автомати, свързани към система
за формиране на премия джакпот тип Classic Blend Jackpot System (CBJS),
идентификационен № CBJS 03351.
4. Деинсталиране на 1 /един/ брой система за формиране на премия джакпот тип
BGJP 20.11, версия 1.01, идентификационен № JP 081103 – 046.
5. Прекратява се провеждането на месечна бонус игра.
6. Нови бонус игри.
- Нова програма „ЛОЯЛЕН КЛИЕНТ”.
- Седмична бонус игра „ЛОЯЛЕН КЛИЕНТ”.
- Тримесечна бонус игра „ЛОЯЛЕН КЛИЕНТ”.
7. След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
№

Тип, версия

Производител

1.
2.

BGJP 20.11, 1.01
BGJP 20.11, 1.01
Classic Blend Jackpot System
/CBJS/
Magic Coin Jackpot
EGT Progressive Jackpot тип
VGJP1
BGJP 60-04, Fusion

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

3.
4.
5.
6.

Идентификационен
номер

Удостоверение за
одобрен тип ДП

Процент на
отчисление

JP 070611 – 037
JP 081103 – 039

003
003

1.0
1.0

CBJS 03351

022.1

0.25

MCJP 07-029 STCB

030.3

1.0

09725

011

1.0

JP 120423 - 001

052

1.8

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.32.„ДЕЛТА ТУРС 2002”ЕООД, гр. София /изх. № П-743/28.03.13/,/вх. № И743/11.03.13г./
На 11.03.2013 г. с вх. № И-743, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 32, чл.
38, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ДЕЛТА ТУРС
2002” ЕООД, гр. София, за намаляване с 1 /един/ брой игрален автомат и утвърждаване
на промени в Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни
игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, ул. „Чипровци” № 2.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора Удостоверение за
издаден лиценз № И-207/05.03.2013 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 документите,
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необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. 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:
I. Да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на „ДЕЛТА
ТУРС 2002” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Младост”,
бул. „Цариградско шосе”, 7-ми километър, сградата на ЗИТ, корпус ІІ, ет. 3, ЕИК:
130870702, представлявано от Анна Велкова Велева - управител, изразяващи се в
намаляване с 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. София, ул.
„Чипровци” № 2.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 21 /двадесет и един/
броя игрални автомата с 24 /двадесет и четири/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „ДЕЛТА ТУРС 2002” ЕООД, гр. София, Задължителни игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати, включващи
следните промени:
1. Промени в правилата, съобразени с приетите от ДКХ с протокол №
15/21.11.2012 г. Общи задължителни игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри с игрални автомати.
2. Промяна на броя игрални автомати, свързани към системи за формиране на
премии джакпот:
- тип BGJP 20-11, версия 1.01, идентификационен номер JP 040910-001.
- тип Magic Coin Jackpot, идентификационен номер MCJP 07–001 STCB.
3. Промяна на процента на отчисленията за система за формиране на премия
джакпот:
- тип Classic Blend Jackpot System (CBJS), идентификационен номер CBJS
03366.
4. Нова бонус игра:
- „MAGIC ADVENTURE 2”.
5. След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премии джакпот:
№

Тип, версия

Производител

Идентификационен
номер

1.
2.
3.
4.

BGJP 20.11, 1.01
Magic Coin Jackpot
Classic Blend Jackpot System /CBJS/
BGJP 20.11, 1.01

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

JP 040910–001
MCJP 07–001 STCB
CBJS 03366
JP 081103-014

Удостоверение
за одобрен тип
ИА
003
030.3
022.1
003

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.33.„РАДКА МОСКОВА”ООД, гр. Самоков /изх. № П-767/27.03.13/,/вх. № И767/11.03.13г./
На 11.03.2013 г. с вх. № И-767, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 32, чл.
38, ал. 1- 3 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „РАДКА
МОСКОВА” ООД, гр. Самоков, за намаляване с 1 /един/ брой игрален автомат с 22
/двадесет и два/ броя игрални места и утвърждаване на промени в Задължителни
игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати, за
игрална зала с адрес: гр. Ямбол, ул. „Раковски” № 16.
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Процент на
отчисление
1.0
1.0
0.5
1.0

Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Удостоверение
за издаден лиценз № И-2395/05.12.2012 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 документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни такси, 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:
І. Да даде разрешение за извършване на промяна в издадения лиценз на „РАДКА
МОСКОВА” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Самоков, Софийска област,
ул. „Професор Васил Захариев” № 1, ЕИК: 832080578, представлявано от Радка
Данаилова Москова – управител и Любомир Петров Петков – управител, заедно и
поотделно, изразяваща се в намаляване с 1 /един/ брой игрален автомат с 22 /двадесет и
два/ броя игрални места в игрална зала с адрес: гр. Ямбол, ул. „Раковски” № 16.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 16 /шестнадесет/ броя
игрални автомата с 21 /двадесет и един/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „РАДКА МОСКОВА” ООД, гр. Самоков, промени в
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати, съобразени с приетите от ДКХ с протокол № 15/21.11.2012 г. Общи
задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.34.ЕТ„МАХМУД-МАХМУД ЮСЕИН”, гр. Кърджали /изх. № П-788/28.03.13/,/вх.
№ И-788/11.03.13г./
На 11.03.2013 г. с вх. № И-788, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 32, чл.
38, ал. 1- 3 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „МАХМУД –
МАХМУД ЮСЕИН”, гр. Кърджали, за намаляване с 2 /два/ броя игрални автомати и
утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и правила за организиране
на хазартни игри с игрални автомати, за игрална зала с адрес: гр. Ардино, област
Кърджали, ул. „Републиканска” № 7.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора Удостоверение за
издаден лиценз № И-2365/30.11.2012 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 документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. 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 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 ЕТ
„МАХМУД – МАХМУД ЮСЕИН”, със седалище и адрес на управление: гр. Кърджали,
ул. „Васил Априлов” № 1, вх. В, ет. 3, ап. 39, ЕИК: 818003691, представляван от Махмуд
Юсеин Рашид /физическо лице – търговец/, изразяващи се в намаляване с 2 /два/ броя
игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Ардино, област Кърджали, ул.
„Републиканска” № 7.
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 „МАХМУД – МАХМУД ЮСЕИН”, гр. Кърджали, промени в
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати, съобразени с приетите от ДКХ с протокол № 15/21.11.2012 г. Общи
задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.35.ЕТ„КОСТА АЛЕКСИЕВ НИКОЛОВ-КАН”, гр. Нова Загора /изх. № П822/28.03.13/,/вх. № И-822/13.03.13г./
На 13.03.2013 г. с вх. № И-822, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 32, чл.
38, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „КОСТА
АЛЕКСИЕВ НИКОЛОВ - КАН”, гр. Нова Загора, за намаляване с 5 /пет/ броя игрални
автомата и утвърждаване на промени в Задължителни правила за организацията на
работата и финансовия контрол при организиране на хазартни игри с игрални автомати и
задължителни образци за счетоводна отчетност, и Задължителни изисквания за
игралните зали по отношение на вида на помещенията или сградата, минималната площ,
разпределението на помещенията и необходимото техническо оборудване за контрол в
игрална зала с адрес: гр. Нова Загора, област Сливен, ул. „Васил Левски” № 67А.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора Удостоверение за
издаден лиценз № И-110/07.02.2013 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 документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. 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 - 3от 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 промени в издадения лиценз на ЕТ
„КОСТА АЛЕКСИЕВ НИКОЛОВ - КАН” със седалище и адрес на управление: гр. Нова
Загора, област Сливен, ул. „Цар Освободител” № 27, ЕИК: 119034487, представляван от
Коста Алексиев Николов /физическо лице – търговец/, изразяващи се в намаляване на 5
/пет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Нова Загора, област Сливен, ул.
„Васил Левски” № 67А.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 19 /деветнадесет/ броя
игрални автомата с 22 /двадесет и два/ броя игрални места
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ІІ. Да утвърди на ЕТ „КОСТА АЛЕКСИЕВ НИКОЛОВ - КАН”, гр. Нова Загора,
Задължителни правила за организацията на работата и финансовия контрол при
организиране на хазартни игри с игрални автомати и задължителни образци за
счетоводна отчетност, включващи промени в правилата, съобразени с приетите от ДКХ с
протокол № 1/16.01.2013 г. Общи задължителни правила за организацията на работата и
финансовия контрол при организиране на хазартни игри с игрални автомати и
задължителни образци за счетоводна отчетност.
ІІІ. Да утвърди на ЕТ „КОСТА АЛЕКСИЕВ НИКОЛОВ - КАН”, гр. Нова Загора,
Задължителни изисквания за игралните зали по отношение на вида на помещенията или
сградата, минималната площ, разпределението на помещенията и необходимото
техническо оборудване за контрол, включващи промени в изискванията, съобразени с
приетите от ДКХ с протокол № 1/16.01.2013 г. Общи задължителни изисквания за
игралните зали по отношение на вида на помещенията или сградата, минималната площ,
разпределението на помещенията и необходимото техническо оборудване за контрол.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.36.„ФЕНИКС ГОЛД”ЕООД, гр. София /изх. № П-857/28.03.13/,/вх. № И857/18.03.13г./
На 18.03.2013 г. с вх. № И-857, 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 11 /единадесет/ броя игрални автомата, намаляване с 1
/един/ брой игрален автомат и утвърждаване на промени в Задължителни игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала
с адрес: гр. Пловдив, ул. „Патриарх Евтимий” № 13.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора Удостоверение за
издаден лиценз № И-2533/04.01.2013 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 документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. 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
„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 11 /единадесет/ 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 57 /петдесет и седем/
броя игрални автомата с 64 /шестдесет и четири/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „ФЕНИКС ГОЛД” ЕООД, гр. София,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати, включващи следните промени:
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1. Инсталиране на 1 /един/ брой система за формиране на премия джакпот CAT 4
CASH, тип EGT-JS31, идентификационен № 86762.
2. Подмяна на игрални автомати, свързани към системи за формиране на премия
джакпот:
- тип Classic Blend Jackpot System (CBJS), идентификационен № CBJS 03456;
- AGTJP, идентификационен № JP 06-07-0010.
3. Промяна на броя игрални автомати, свързани към системи за формиране на
премия джакпот:
- тип BGJP 20.11, версия 1.01, идентификационен № JP 080224-059.
- AGTJP, идентификационен № JP 06-07-0010.
4. След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
№

Идентификационен
номер

Удостоверение за
одобрен тип ДП

Процент на
отчисление

CBJS 03456

022

0.45

05341

011

1.0

JP 080224-059
JP 080403-013
JP 080403-014

003
003
003

0.7
0.7
0.7

JP 06-07-0010

023

0.54

JP 120105-003

052

2.0

Atronic International GmbH

3000003951

084

4.0

„Евро Геймс Технолоджи”
ООД

86762

095

4.9

Тип, версия

Производител

3.
4.
5.

Classic Blend Jackpot System
(CBJS)
EGT Progressive Jackpot, тип
VGP1
BGJP 20.11, 1.01
BGJP 20.11, 1.01
BGJP 20.11, 1.01

6.

AGTJP

7.

BGJP 60-04, Fusion
Atronic Progressive Link Oxygen
тип Cash Fever

„Евро Геймс Технолоджи”
ООД
„Евро Геймс Технолоджи”
ООД
„Казино Технологии” АД
„Казино Технологии” АД
„Казино Технологии” АД
„Алфа Гейм Технолоджи”
ЕООД
„Казино Технологии” АД

1.
2.

8.
9.

CAT 4 CASH тип EGT-JS31

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.37.„ПРОФОНДО 2000”ЕООД, гр. София /изх. № П-858/28.03.13/,/вх. № И858/18.03.13г./
На 18.03.2013 г. с вх. № И-858, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 32, чл.
38, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПРОФОНДО
2000” ЕООД, гр. София, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата, увеличаване с 2
/два/ броя игрални автомата и утвърждаване на промени в Задължителни игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала
с адрес: гр. Велико Търново, ул. „Оборище” № 18.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора Удостоверение за
издаден лиценз № И-2562/04.01.2013 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 документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. 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
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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 промени в издадения лиценз на
„ПРОФОНДО 2000” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Средец”, ул. „Славянска”, № 29, ет. 2, ЕИК: 130130762, представлявано от Мариета
Георгиева Цекова - Димитрова – управител и Борис Димов Петков – прокурист,
изразяващи се в подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата и увеличаване с 2 /два/ броя
игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Велико Търново, ул. „Оборище” № 18.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 49 /четиридесет и
девет/ броя игрални автомата с 56 /петдесет и шест/ броя игрални места,
ІІ. Да утвърди на „ПРОФОНДО 2000” ЕООД, гр. София, Задължителни игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати, включващи
следните промени:
1. Инсталиране на система за формиране на премия джакпот - 1 /един/ брой:
- CAT 4 CASH тип EGT-JS31, идентификационен номер 86761.
2. Промяна на процента на отчисленията за система за формиране на премия
джакпот:
- тип Classic Blend Jackpot System (CBJS), идентификационен номер CBJS
03623.
3. Промяна на броя игрални автомати, свързани към система за формиране на
премия джакпот:
- тип BGJP 20.11, 1.01, идентификационен номер JP 080224-061;
- тип AGT JP, идентификационен номер JP 06-07-0006.
4. Подмяна на игрални автомати, свързани към системи за формиране на
премия джакпот:
- тип Classic Blend Jackpot System (CBJS), идентификационен номер CBJS
03623;
- тип AGT JP, идентификационен номер JP 06-07-0006.
5. След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:

CBJS 03623
05331
JP 080224-061
JP 080403-004
JP-06-07-0006

Удостоверение
за одобрен тип
ДП
022
011
003
003
023

Процент
на
отчисление
1.48
1.6
0.7
0.7
0.6

Atronic International GmbH

3000003961

084

4.0

„Евро Геймс Технолоджи” ООД

86761

095

4.9

№

Тип, версия

Производител

Идентификационен
номер

6.
7.
8.
9.
10.

Classic Blend Jackpot System (CBJS)
EGT Progressive Jackpot, VGJP1
BGJP 20.11, версия 1.01
BGJP 20.11, версия 1.01
AGT JP
Atronic Progressive Link Oxygen, CASH
FEVER
CAT 4 CASH тип EGT-JS31

„Евро Геймс Технолоджи" ООД
„Евро Геймс Технолоджи" ООД
„Казино Технологии” АД
„Казино Технологии” АД
„Алфа Гейм Технолоджи” ЕООД

11.
12.

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.38.„ПОЛО 11”ЕООД, гр. София /изх. № П-859/28.03.13/,/вх. № И-859/18.03.13г./
На 18.03.2013 г. с вх. № И-859, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 32, чл.
38, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПОЛО 11” ЕООД,
гр. София, за подмяна на 9 /девет/ броя игрални автомата, намаляване с 1 /един/ брой
игрален автомат и утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. Пазарджик, ул. „Патриарх Евтимий” № 1.
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Искането е за вписване на промени в издадено на организатора Удостоверение
за издаден лиценз № И-2560/04.01.2013 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 документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. 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:
I. 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 и намаляване с 1 /един/ брой игрален автомат в
игрална зала с адрес: гр. Пазарджик, ул. „Патриарх Евтимий” № 1.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 44 /четиридесет и
четири/ броя игрални автомата с 51 /петдесет и един/ броя игрални места.
ІІ. ДКХ да утвърди на „ПОЛО 11” ЕООД, гр. София,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати, включващи следните промени:
1. Инсталиране на система за формиране на премия джакпот - 1 /един/ брой:
- CAT 4 CASH тип EGT-JS31, идентификационен номер 86764.
2. Промяна на броя игрални автомати, свързани към система за формиране на
премия джакпот:
- тип BGJP 20.11, 1.01, идентификационен номер JP 080612-111;
- тип AGT JP, идентификационен номер JP 08-07-0020.
3. Подмяна на игрални автомати, свързани към системи за формиране на премия
джакпот:
- тип Classic Blend Jackpot System (CBJS), идентификационен номер CBJS 05234;
- тип AGT JP, идентификационен номер JP 08-07-0020.
4. След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:

CBJS 05234
JP 080612-110
JP 080612-111

Удостоверение
за одобрен тип
ДП
022
003
003

Процент
на
отчисление
1.25
0.7
0.7

Atronic International GmbH

3000007644

086

4.0

„Евро Геймс Технолоджи” ООД
„Алфа Гейм Технолоджи” ЕООД

86764
JP 08-07-0020

095
023

4.9
0.68

№

Тип, версия

Производител

Идентификационен
номер

13.
14.
15.

Classic Blend Jackpot System /CBJS/
BGJP 20.11, 1.01
BGJP 20.11, 1.01
Atronic Progressive Link Oxygen тип
CASH FEVER
CAT 4 CASH тип EGT-JS31
AGT JP

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

16.
17.
18.

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.39.„ПОЛО 11”ЕООД, гр. София /изх. № П-860/28.03.13/,/вх. № И-860/18.03.13г./
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На 18.03.2013 г. с вх. № И-860, 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, увеличаване с 1 /един/ брой
игрален автомат и утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. София, ж.к. „Овча купел”, ул. „Монтевидео” № 39.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора Удостоверение за
издаден лиценз № И-2561/27.12.2012 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 документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. 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:
I. 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, увеличаване 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 експлоатирани 81 /осемдесет и един/
броя игрални автомата с 91 /деветдесет и един/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „ПОЛО 11” ЕООД, гр. София, Задължителни игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати, включващи следните
промени:
1. Промени в правилата, съобразени с приетите от ДКХ с протокол №
15/21.11.2012 г. Общи задължителни игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри с игрални автомати.
2. Инсталиране на 1 /един/ брой система за формиране на премия джакпот:
- тип CAT 4 CASH, версия EGT-JS31, идентификационен номер 86763.
3. Промяна на броя игрални автомати, свързани към система за формиране на
премия джакпот:
тип AGTJP, идентификационен номер JP 08-07-0021.
4. След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Тип, версия
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
Atronic Progressive Link Oxygen, Cash
Fever
CAT 4 CASH, EGT-JS31

Производител

Идентификационен
номер

Удостоверение
за одобрен тип
ИА

Процент на
отчисление

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

CBJS 05267
05353
JP 080213-105
JP 080213-107

022
011
003
003

0.16
1.0
0.7
0.7

Atronic International GmbH

43092174

054

4.3

„Алфа Гейм Технолоджи” АД

JP 08-07-0021

023

0.6

Atronic International GmbH

3000007568

084

4.0

„Евро Геймс Технолоджи”
ООД

86763

095

4.9

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
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Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.40.„ПОЛО 11”ЕООД, гр. София /изх. № П-861/28.03.13/,/вх. № И-861/18.03.13г./
На 18.03.2013 г. с вх. № И-861, 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 6 /шест/ броя игрални автомата и утвърждаване на промени в
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати за игрална зала с адрес: гр. Плевен, бул. „Данаил Попов” № 9А.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора Удостоверение за
издаден лиценз № И-90/15.02.2013 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 документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. 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 „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 6 /шест/ броя игрални автомата за игрална зала с адрес: гр. Плевен, бул. „Данаил
Попов” № 9А.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 58 /петдесет и осем/
броя игрални автомати с 65 /шестдесет и пет/ броя игрални места
ІІ. Да утвърди на „ПОЛО 11” ЕООД, гр. София, Задължителни игрални условия и
правила за организиране 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, версия EGT-JS 31, с идентификационен № 86765, която ще
отчислява 4,9 % от залозите, направени чрез свързаните в нея 4 /четири/ броя игрални
автомати.
2. Промяна на броя игрални автомати, свързани към системи за формиране на
премия джакпот:
2.1. тип BGJP 60.04, версия Fusion, с идент. № JP 110112-004 - /от 5 на 3/;
2.2. тип AGT JP, с идент. № JP 08-07-0019 - /от 52 на 47/.
3. В игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:

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

Тип, версия

Производител

Произв. номер

Уд-ние за
одобрен
тип
ДП

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

„Евро Геймс Технолоджи” ООД

CBJS 05310

022

0.45

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

05342
JP 080213-108
JP 080213-109
JP 080213-110
JP 110112-004
JP 08-07-0019

011
003
003
003
052
023

1.0
0.7
0.7
0.7
2.0
0.69

Процент
на
отчисл.
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8.
9.

Atronic Progressive Link Oxygen, Cash
Atronic International GmbH
Fever
Cat 4 Cash, EGT-JS 31
„Евро Геймс Технолоджи” ООД

3000007668

084

4.0

86765

095

4,9

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.41.„ПОЛО 11”ЕООД, гр. София /изх. № П-862/28.03.13/,/вх. № И-862/18.03.13г./
На 18.03.2013 г. с вх. № И-862, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 32, чл.
38, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПОЛО 11” ЕООД,
гр. София, за подмяна на 9 /девет/ броя игрални автомата и утвърждаване на промени в
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. София, ж.к. „Младост 1”, ул. „Андрей Сахаров”
№ 14.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора Удостоверение за
издаден лиценз № И-2559/04.01.2013 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 документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. 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:
I. 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. София, ж.к. „Младост 1”,
ул. „Андрей Сахаров” № 14.
. След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 55 /петдесет и пет/
броя игрални автомата с 62 /шестдесет и два/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „ПОЛО 11” ЕООД, гр. София, Задължителни игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати, включващи следните
промени:
1. Инсталиране на система за формиране на премия джакпот - 1 /един/ брой:
- CAT 4 CASH тип EGT-JS31, идентификационен номер 86766.
2. Промяна на броя игрални автомати, свързани към системи за формиране на
премия джакпот:
- тип Classic Blend Jackpot System (CBJS), идентификационен номер CBJS
03785;
- EGT Progressive Jackpot тип VGJP1, идентификационен номер 05337;
- тип AGT JP, идентификационен номер JP-06-07-0011.
3. Подмяна на игрални автомати, свързани към системи за формиране на
премия джакпот:
- тип Classic Blend Jackpot System (CBJS), идентификационен номер CBJS
03785;
- тип AGT JP, идентификационен номер JP-06-07-0011.
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4. След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:

CBJS 03785
05337
JP 080224-072
JP 080224-073
JP-06-07-0011

Удостоверение
за одобрен тип
ДП
022
011
003
003
023

Процент
на
отчисление
1.25
1.6
0.7
0.7
0.6

Atronic International GmbH

3000003922

084

4.0

„Евро Геймс Технолоджи” ООД

86766

095

4.9

№

Тип, версия

Производител

Идентификационен
номер

19.
20.
21.
22.
23.

Classic Blend Jackpot System
EGT Progressive Jackpot, VGJP1
BGJP 20.11, 1.01
BGJP 20.11, 1.01
AGT JP
Atronic Progressive Link Oxygen, CASH
FEVER
CAT 4 CASH тип EGT-JS31

„Евро Геймс Технолоджи” ООД
„Евро Геймс Технолоджи” ООД
„Казино Технологии” АД
„Казино Технологии” АД
„Алфа Гейм Технолоджи” ЕООД

24.
25.

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.42.„ТРЕЖЪР ЛЕНД ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ”ЕООД, гр. София /изх. № П868/27.03.13/,/вх. № И-868/18.03.13г./
На 18.03.2013 г. с вх. № И-868, 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 „ТРЕЖЪР ЛЕНД
ЕНТЪРТЕЙМЪНТ” ЕООД, гр. София, за намаляване със 17 /седемнадесет/ броя игрални
автомата с 22 /двадесет и два/ броя игрални места и утвърждаване на промени в
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати за игрална зала с адрес: гр. Банско, област Благоевград, ул. „Глазне” № 5.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора Удостоверение за
издаден лиценз № И-2262/27.11.2012 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 документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. 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
„ТРЕЖЪР ЛЕНД ЕНТЪРТЕЙМЪНТ” ЕООД със седалище и адрес на управление:
гр. София, р-н „Средец”, ж.к. „Яворов”, бл. 22, вх. „В”, ет. 2, ап. 4, ЕИК: 200390082,
представлявано от Паскал Стаматов Дойчев - управител, изразяващи се в намаляване със
17 /седемнадесет/ броя игрални автомата с 22 /двадесет и два/ броя игрални места в
игрална зала с адрес: гр. Банско, област Благоевград, ул. „Глазне” № 5.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 27 /двадесет и седем/
броя игрални автомата с 34 /тридесет и четири/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „ТРЕЖЪР ЛЕНД ЕНТЪРТЕЙМЪНТ” ЕООД, гр. София,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати, включващи следните промени:
1. Промяна в броя игрални автомати, свързани към системи за формиране на премия
джакпот:
- тип BGJP 30-04, версия 1.01, идентификационен № JP081124-121.
- тип Classic Blend Jackpot System (CBJS), идентификационен № CBJS 07580.
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Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.43.СД„ПАНО И САНИ – АВРАМОВИ И СИЕ”, гр. Горна Оряховица /изх. № П883/27.03.13/,/вх. № И-883/20.03.13г./
На 20.03.2013 г. с вх. № И-883, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, чл. 32, чл. 38, ал.
1 и 3 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от СД „ПАНО И САНИ –
АВРАМОВИ И СИЕ”, гр. Горна Оряховица, за намаляване с 5 /пет/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. Ямбол, ул. „Иван Вазов” № 10.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора Удостоверение за
издаден лиценз № И-2429/20.12.2012 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 документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. 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 СД
„ПАНО И САНИ – АВРАМОВИ И СИЕ” със седалище и адрес на управление: гр. Горна
Оряховица, област Велико Търново, ул. „Иван Вазов” № 3, ЕИК: 040238059,
представлявано от Йордан Филипов Аврамов - управител и Димитър Савов Димитров –
управител, заедно и поотделно, изразяващи се в намаляване на 5 /пет/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. Ямбол, ул. „Иван Вазов” № 10. След промените в
игралната зала ще бъдат експлоатирани 30 /тридесет/ броя игрални автомата с 30
/тридесет/ броя игрални места.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.44.„ЕЙНДЖЕЛ”ЕООД, гр. Дулово /изх. № П-897/27.03.13/,/вх. № И-897/21.03.13г./
На 21.03.2013 г. с вх. № И-897, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 32,
чл. 38, ал. 1- 3 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕЙНДЖЕЛ”
ЕООД, гр. Дулово, за намаляване с 10 /десет/ броя игрални автомати и утвърждаване на
промени в Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати, за игрална зала с адрес: гр. Дулово, област Силистра, ул. „Васил
Левски” № 62.
Искането е за вписване на промени в даденото на организатора Разрешение №
И-1989/03.01.2012 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 документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. 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 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
„ЕЙНДЖЕЛ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Дулово, област Силистра,
ул. „Искър” № 44, ЕИК: 118548585, представлявано заедно и поотделно от Мерин Гюнай
Сефер и Мелек Гюнай Сефер - управители, изразяващи се в намаляване с 10 /десет/ броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Дулово, област Силистра, ул. „Васил
Левски” № 62.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 17 /седемнадесет/
броя игрални автомати с 26 /двадесет и шест/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „ЕЙНДЖЕЛ” ЕООД, гр. Дулово:
1. Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри
с игрални автомати, включващи промени в правилата, съобразени с приетите от ДКХ с
протокол № 15/21.11.2012 г. Общи задължителни игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати.
1.1 Деинсталиране на 2 /два/ броя системи за формиране на премия джакпот:
1.1.1 тип BGJP 20.11, версия 1.01, с идентификационен № JP 121011-101;
1.1.2.тип BGJP 30.04, версия 1.01, с идентификационен № JP 100719-101.
2. След промените в игралната зала ще функционира следната система за
формиране на премия джакпот:
№

Тип, версия

Производител

Идентификационен
номер

1.

Classic Blend Jackpot System (CBJS)

“Евро Геймс Технолоджи” ООД

CBJS 76173

Удостоверение
за одобрен тип
ДП
022.1

Процент на
отчисления
1.5

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.45.„КАЗИНО РОЯЛ”ООД, гр. Петрич /изх. № П-898/27.03.13/,/вх. № И898/21.03.13г./
На 21.03.2013 г. с вх. № И-898, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 32, чл.
38, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО РОЯЛ”
ООД, гр. Петрич, за намаляване с 8 /осем/ броя игрални автомата с 15 /петнадесет/ броя
игрални места и утвърждаване на промяна в Задължителни игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Петрич,
област Благоевград, ул. „Цар Борис ІІІ” № 21, хотел „България”.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора Удостоверение за
издаден лиценз № И-1948/29.09.2012 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.
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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 документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. 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:
I. Да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на
„КАЗИНО РОЯЛ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Петрич, обл.
Благоевград, ул. „Цар Борис ІІІ” № 21, ЕИК: 201890044, представлявано от Искра
Крумова Божинова - управител, изразяващи се в намаляване на 8 /осем/ броя игрални
автомата с 15 /петнадесет/ броя игрални места в игрална зала с адрес: гр. Петрич, област
Благоевград, ул. „Цар Борис ІІІ” № 21, хотел „България”.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 15 /петнадесет/ броя
игрални автомата с 15 /петнадесет/ броя игрални места,
ІІ. Да утвърди на „КАЗИНО РОЯЛ” ООД, гр. Петрич, Задължителни игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати, включващи
следната промяна:
Промяна на броя игрални автомати, свързани към система за формиране на
премия джакпот:
- EGT Progressive Jackpot тип VGJP1, идентификационен номер 05329.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.46.„ГОЛДЪН ТУРС”ЕООД, гр. София /изх. № П-900/28.03.13/,/вх. № И900/21.03.13г./
На 21.03.2013 г. с вх. № И-900, 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 „ГОЛДЪН ТУРС” ЕООД,
гр. София, за подмяна на 25 /двадесет и пет/ броя игрални автомата с 30 /тридесет/ броя
игрални места, намаляване с 63 /шестдесет и три/ броя игрални автомата със 76
/седемдесет и шест/ броя игрални места и утвърждаване на промени в Задължителни
игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати за
игрална зала с адрес: к.к. „Златни пясъци”, район „Приморски”, общ. Варна, обл. Варна,
апартаментен хотел „Златна котва”, вх. А, ет. -2.
Искането е за вписване на промени в дадено на организатора Разрешение № И1053/03.05.2012 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 документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. 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
„ГОЛДЪН ТУРС” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район
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„Сердика”, ул. „Березина” № 31, ЕИК: 131208096, представлявано от Маргарита Боянова
Барбова - управител, изразяващи се в подмяна на 23 /двадесет и три/ броя игрални
автомата с 28 /двадесет и осем/ броя игрални места и намаляване с 65 /шестдесет и пет/
броя игрални автомата със 78 /седемдесет и осем/ броя игрални места в игрална зала с
адрес: к.к. „Златни пясъци”, район „Приморски”, общ. Варна, обл. Варна, апартаментен
хотел „Златна котва”, вх. А, ет. -2.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 23 /двадесет и три/
броя игрални автомата с 28 /двадесет и осем/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „ГОЛДЪН ТУРС” ЕООД, гр. София,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати, включващи следните промени:
1. Подмяна на 2 /два/ броя системи за формиране на премия джакпот:
- Система тип BGJP 20.11, версия 1.01, идентификационен № JP 080731-118 ще
бъде подменена със система тип BGJP 20.11, версия 1.01, идентификационен № JP
120319-002.
- Система тип Classic Blend Jackpot System (CBJS), идентификационен № CBJS
81434 ще бъде подменена със система Vega Jackpot System тип EGT-JS22,
идентификационен № 86591.
2. Деинсталиране на 2 /два/ броя системи за формиране на премия джакпот:
- тип BGJP 60-04, версия Fusion, идентификационен № JP 100408-101.
- Cat 4 Cash, тип EGT-JS31, идентификационен № 81427.
3. След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
№
1.
2.

Тип, версия

Производител

Vega Jackpot System тип EGTJS22
BGJP 20.11, 1.01

„Евро Геймс Технолоджи”
ООД
„Казино технологии” АД

Идентификационен
номер

Удостоверение за
одобрен тип ДП

Процент на
отчисление

86591

099

1.0

JP 120319-002

003

1.0

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
3. За тото игри:
3.1.ДП„БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София /изх. № П544/27.03.13/,/вх. № И-544/07.03.13г./
На 07.03.2013 г. с вх. № И-544, 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 промени в броя и адресите на пунктовете, в които ще се
приемат залози и изплащат печалби за хазартна тото игра „ТОТО 2”, изразяващи се в
откриване на 3 /три/ броя тото пункта.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора Удостоверение за
издаден лиценз № И-386/25.03.2013 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 документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
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извършване на промени в тях. 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 промени в броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози
и изплащат печалби за хазартна тото игра „ТОТО 2”, както следва:
Да разреши на ДП „Български спортен тотализатор” да приема залози и изплаща
печалби за хазартна тото игра „ТОТО 2” в следните пунктове:
1.гр. София, бул. „Сливница” № 174;
2.гр. София, ж.к. „Младост I”, бл. 70А.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
3.2.ДП„БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София /изх. № П824/27.03.13/,/вх. № И-824/13.03.13г./
На 13.03.2013 г. с вх. № И-824, 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 хазартна тото игра „ТОТО 2”, изразяваща се в
откриване на 1 /един/ брой тото пункт.
Искането е за вписване на промяна в издадено на организатора Удостоверение за
издаден лиценз № И-386/25.03.2013 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 документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. 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 промяна 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,
изразяваща се в промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози
и изплащат печалби за хазартна тото игра „ТОТО 2”, както следва:
Да разреши на ДП „Български спортен тотализатор” да приема залози и изплаща
печалби за хазартна тото игра „ТОТО 2” в следния пункт:
1.с. Оброчище, общ. Балчик, обл. Добрич, ул. „Средна гора” № 20.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
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Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
4. За залагания върху резултати от спортни състезания:
4.1.„ЕВРОФУТБОЛ”ООД, гр. София /изх. № П-487/28.03.13/,/вх. № И-487/06.03.13г./
На 06.03.2013 г. с вх. № И-487, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, чл. 32, чл. 38, ал.
1 и ал. 3 от Закона за хазарта (ЗХ), e подадено писмено искане от „ЕВРОФУТБОЛ” ООД,
гр. София, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и
изплащат печалби за хазартни игри със залагания върху резултати от спортни
състезания, изразяваща се в закриване на 4 /четири/ броя и откриване на 5 /пет/ броя
букмейкърски пунктове.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора Удостоверение за
издаден лиценз № И-182/26.02.2013 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 документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. 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:
Даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на
„ЕВРОФУТБОЛ” ООД със седалище и адрес на управление: София, р-н „Лозенец”, бул.
„Джеймс Баучер” № 12, ЕИК: 831036657, представлявано от Боян Стефанов Найденов,
Николаос Константинос Арсенопулос и Екатерина Сашкова Михайлова - управители,
най-малко от двама от управителите заедно, освен в случаите, в които Дружественият
договор предвижда друго, изразяващи се в промяна в броя и адресите на пунктовете, в
които ще се приемат залози и изплащат печалби за хазартни игри със залагания върху
резултати от спортни състезания, както следва:
І. Да прекрати дейността на „ЕВРОФУТБОЛ” ООД в следните пунктове:
1. гр. Пловдив, бул. „България” № 41;
2. гр. Велико Търново, ул. „Стоян Коледаров” № 44;
3. гр. Бургас, к-с „Славейков”, бл. 78;
4. гр. Перник, ул. „Кирил и Методий” № 6.
ІІ. Да разреши на „ЕВРОФУТБОЛ” ООД да приема залози и изплаща печалби в
следния пункт:
1.гр. Ахтопол, общ. Царево, обл. Бургас, ул. „Георги Кондолов” № 2;
2.гр. Костинброд, обл. София, ул. „Славянска” № 19;
3.гр. София, ж.к. „Младост” 1, бл. 110, вх. А;
4.гр. София, ул. „Христо Станишев” № 2;
5.гр. Търговище, ул. „Любен Каравелов” № 36, вх. Б, ет. 1.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
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4.2.ДП„БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София /изх. № П543/27.03.13/,/вх. № И-543/07.03.13г./
На 07.03.2013 г. с вх. № И-543, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, чл. 32, чл. 38, ал.
1 и 3 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ДП „БЪЛГАРСКИ
СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, за промени в броя и адресите на пунктовете, в
които ще се приемат залози и изплащат печалби за хазартна тото игра „СПОРТ ТОТО 1”,
изразяващи се в откриване на 3 /три/ броя тото пункта.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора Удостоверение за
издаден лиценз № И-387/25.03.2013 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 документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. 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 промени в броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози
и изплащат печалби за хазартна тото игра „СПОРТ ТОТО 1”, както следва:
Да разреши на ДП „Български спортен тотализатор” да приема залози и изплаща
печалби за хазартна тото игра „СПОРТ ТОТО 1” в следните пунктове:
1. гр. София, бул. „Сливница” № 174;
2. гр. София, ж.к. „Младост I”, бл. 70А.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
4.3.ДП„БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София /изх. № П823/27.03.13/,/вх. № И-823/13.03.13г./
На 13.03.2013 г. с вх. № И-823, 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 хазартна игра със залагания върху резултати от
спортни състезания „СПОРТ ТОТО 1”, изразяваща се в откриване на 1 /един/ брой тото
пункт.
Искането е за вписване на промяна в издадено на организатора Удостоверение за
издаден лиценз № И-387/25.03.2013 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 документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Внесена е дължимата държавна такса, поради което и на
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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 промяна 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,
изразяваща се в промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози
и изплащат печалби за хазартна игра със залагания върху резултати от спортни
състезания „СПОРТ ТОТО 1”.
Да разреши на ДП „Български спортен тотализатор” да приема залози и изплаща
печалби за хазартна игра със залагания върху резултати от спортни състезания „СПОРТ
ТОТО 1” в следния пункт:
1. с. Оброчище, общ. Балчик, обл. Добрич, ул. „Средна гора” № 20.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
ПО ДВАНАДЕСЕТИ РАЗДЕЛ – Разглеждане на писмени искания за утвърждаване
на задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри:
1. За игри с игрални автомати:
1.1.„МЕРИКАН-2000”ЕООД, гр. Русе /изх. № П-249/27.03.13/,/вх. № И-249/13.02.13г./
На 13.02.2013 г. с вх. № И-249, 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 “МЕРИКАН-2000” ЕООД,
гр. Русе, за утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. Русе, ж.к.
„Чародейка Юг”, югоизточно от бл. 213, търговски комплекс „Криста” /по издадено
Разрешение № И-1569/03.07.2012 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 документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. 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 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 “МЕРИКАН-2000” ЕООД, със седалище и адрес на управление:
гр. Русе, ул. „Раковска” № 9, ет. 4, ЕИК: 117111278, представлявано от Мария Стефкова
Иванова - управител, Задължителни игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Русе, ж. к. „Чародейка Юг”,
югоизточно от бл. 213, търговски комплекс „Криста”, включващи промени в правилата,
съобразени с приетите от ДКХ с протокол № 15/21.11.2012 г. Общи задължителни
игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
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Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.2.„МЕРИКАН-2000”ЕООД, гр. Русе /изх. № П-250/27.03.13/,/вх. № И-250/13.02.13г./
На 13.02.2013 г. с вх. № И-250, 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 “МЕРИКАН-2000” ЕООД,
гр. Русе, за утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. Разград,
ж.к. „Орел”, к-с „Изгрев” /по издадено Разрешение № И-39/12.03.2012 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 документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. 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 “МЕРИКАН-2000” ЕООД, със седалище и адрес на управление:
гр. Русе, ул. „Раковска” № 9, ет. 4, ЕИК: 117111278, представлявано от Мария Стефкова
Иванова - управител, Задължителни игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Разград, ж.к. „Орел”, к-с
„Изгрев”, включващи промени в правилата, съобразени с приетите от ДКХ с протокол №
15/21.11.2012 г. Общи задължителни игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.3.„МЕРИКАН-2000”ЕООД, гр. Русе /изх. № П-253/27.03.13/,/вх. № И-253/13.02.13г./
На 13.02.2013 г. с вх. № И-253, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 11, чл. 32, чл. 38,
ал. 2 и 3 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „МЕРИКАН-2000”
ЕООД, гр. Русе, за утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и правила
за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Русе, ул.
„Згориград” № 70 /по дадено Разрешение № И-1568/23.07.2012 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 документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. 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 „МЕРИКАН-2000” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр.
Русе, ул. „Раковска” № 9, ет. 4, ЕИК: 117111278, представлявано от Мария Стефкова

89

Иванова – управител, промени в Задължителни игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Русе, ул.
„Згориград” № 70, съобразени с приетите от ДКХ с протокол № 15/21.11.2012 г. Общи
задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.4.„МЕРИКАН-2000”ЕООД, гр. Русе /изх. № П-254/27.03.13/,/вх. № И-254/13.02.13г./
На 13.02.2013 г. с вх. № И-254, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 11, чл. 32, чл. 38,
ал. 2 и 3 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „МЕРИКАН-2000”
ЕООД, гр. Русе, за утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и правила
за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Русе,
бул. „Цар Освободител” № 63 /по дадено Разрешение № И-515/02.04.2012 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 документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. 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 „МЕРИКАН-2000” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр.
Русе, ул. „Раковска” № 9, ет. 4, ЕИК: 117111278, представлявано от Мария Стефкова
Иванова – управител, промени в Задължителни игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Русе, бул.
„Цар Освободител” № 63, съобразени с приетите от ДКХ с протокол № 15/21.11.2012 г.
Общи задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.5.„МЕРИКАН-2000”ЕООД, гр. Русе /изх. № П-255/27.03.13/,/вх. № И-255/13.02.13г./
На 13.02.2013 г. с вх. № И-255, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 11, чл. 32, чл. 38,
ал. 2 и 3 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „МЕРИКАН – 2000”
ЕООД, гр. Русе, за утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и правила
за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Русе,
ж.к. „Дружба 3”, южно от бл. 23 /по дадено Разрешение № И-1570/03.07.2012 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.
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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 документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. 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 „МЕРИКАН – 2000” ЕООД със седалище и адрес на управление:
гр. Русе, ул. „Раковска” № 9, ет. 4, ЕИК: 117111278, представлявано от Мария Стефкова
Иванова – управител, промени в Задължителни игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Русе, ж.к.
„Дружба 3”, южно от бл. 23, съобразени с приетите от ДКХ с протокол № 15/21.11.2012
г. Общи задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.6.„МЕРИКАН-2000”ЕООД, гр. Русе /изх. № П-256/27.03.13/,/вх. № И-256/13.02.13г./
На 13.02.2013 г. с вх. № И-256, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 11, чл. 32, чл. 38,
ал. 2 и 3 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „МЕРИКАН – 2000”
ЕООД, гр. Русе, за утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и правила
за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Ветово,
обл. Русе, ул. „Велико Търново” № 15 /по дадено Разрешение № И-1571/03.07.2012 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 документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. 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 „МЕРИКАН – 2000” ЕООД със седалище и адрес на управление:
гр. Русе, ул. „Раковска” № 9, ет. 4, ЕИК: 117111278, представлявано от Мария Стефкова
Иванова – управител, промени в Задължителни игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Ветово,
обл. Русе, ул. „Велико Търново” № 15, съобразени с приетите от ДКХ с протокол №
15/21.11.2012 г. Общи задължителни игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
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1.7.„ВИЛОКС ГРУП”ЕООД, гр. София /изх. № П-354/27.03.13/,/вх. № И354/25.02.13г./
На 25.02.2013 г. с вх. № И-354, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 11, чл. 32, чл. 38,
ал. 2 и 3 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ВИЛОКС ГРУП”
ЕООД, гр. София, за утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Асеновград, област Пловдив, ул. „Съединение” № 1 /по издадено Удостоверение за
издаден лиценз № И-2289/09.11.2012 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 документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. 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 „ВИЛОКС ГРУП” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр.
София, район „Овча купел”, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 12, ЕИК: 040348114,
представлявано заедно от Вернер Клайн и Томаш Мачий Петриковски - управители,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Асеновград, област Пловдив, ул. „Съединение” № 1,
включващи следните промени:
1. Промени в правилата, съобразени с приетите от ДКХ с протокол №
15/21.11.2012 г. Общи задължителни игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри с игрални автомати.
2. Нова бонус игра:
2.1. Седмична бонус игра „DOUBLE MONEY”, регламентирана в раздел V,
обхващащ чл.чл. 18-24.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.8 .„ВИЛОКС ГРУП”ЕООД, гр. София /изх. № П-355/27.03.13/,/вх. № И355/25.02.13г./
На 25.02.2013 г. с вх. № И-355, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 11, чл. 32, чл. 38,
ал. 2 и 3 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ВИЛОКС ГРУП”
ЕООД, гр. София, за утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Дупница, област Кюстендил, пл. „Свобода” № 1, хотел „Рила” /по издадено
Удостоверение за издаден лиценз № И-2288/27.11.2012 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 документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
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извършване на промени в тях. 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 „ВИЛОКС ГРУП” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр.
София, район „Овча купел”, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 12, ЕИК: 040348114,
представлявано заедно от Вернер Клайн и Томаш Мачий Петриковски - управители,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Дупница, област Кюстендил, пл. „Свобода” № 1,
хотел „Рила”, включващи следните промени:
1. Промени в правилата, съобразени с приетите от ДКХ с протокол №
15/21.11.2012 г. Общи задължителни игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри с игрални автомати.
2. Нова бонус игра:
2.1. Седмична бонус игра „DOUBLE MONEY”, регламентирана в раздел V ,
обхващащ чл.чл. 18-24.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.9.„ВИЛОКС ГРУП”ЕООД, гр. София /изх. № П-356/27.03.13/,/вх. № И356/25.02.13г./
На 25.02.2013 г. с вх. № И-358, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 11, чл. 32, чл. 38,
ал. 2 и 3 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ВИЛОКС ГРУП”
ЕООД, гр. София, за утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Петрич, област Благоевград, ул. „Асен Златаров” № 2а, хотел „Елена” /по издадено
Удостоверение за издаден лиценз № И-2287/09.11.2012 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 документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Внесена е дължимата държавна такса, поради което и на
основание е 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 „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, промени в Задължителни игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Петрич, област
Благоевград, ул. „Асен Златаров” № 2а, хотел „Елена”, изразяващи се в:
1. Промени в правилата, съобразени с приетите от ДКХ с протокол №
15/21.11.2012 г. Общи задължителни игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри с игрални автомати.
2. Нова седмична бонус игра „DOUBLE MONEY”.

93

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.10..„ВИЛОКС ГРУП”ЕООД, гр. София /изх. № П-357/27.03.13/,/вх. № И357/25.02.13г./
На 25.02.2013 г. с вх. № И-357, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 11, чл. 32, чл. 38,
ал. 2 и 3 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ВИЛОКС ГРУП”
ЕООД, гр. София, за утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Русе, бул. „Липник”, Търговски комплекс „Олимп” /по издадено Удостоверение за
издаден лиценз № И-2286/09.11.2012 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 документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. 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 „ВИЛОКС ГРУП” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр.
София, район „Овча купел”, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 12, ЕИК: 040348114,
представлявано заедно от Вернер Клайн и Томаш Мачий Петриковски - управители,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Русе, бул. „Липник”, Търговски комплекс „Олимп”,
включващи следните промени:
1. Промени в правилата, съобразени с приетите от ДКХ с протокол №
15/21.11.2012 г. Общи задължителни игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри с игрални автомати.
2. Нова бонус игра:
2.1. Седмична бонус игра „DOUBLE MONEY”, регламентирана в раздел V,
обхващащ чл.чл. 18-24.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.11.„ВИЛОКС ГРУП”ЕООД, гр. София /изх. № П-358/27.03.13/,/вх. № И358/25.02.13г./
На 25.02.2013 г. с вх. № И-358, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 11, чл. 32, чл. 38,
ал. 2 и 3 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ВИЛОКС ГРУП”
ЕООД, гр. София, за утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Петрич, област Благоевград, ул. „Асен Златаров” № 2а, хотел „Елена” /по издадено
Удостоверение за издаден лиценз № И-2287/09.11.2012 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 документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. 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 „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, промени в Задължителни игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Петрич, област
Благоевград, ул. „Асен Златаров” № 2а, хотел „Елена”, изразяващи се в:
1. Промени в правилата, съобразени с приетите от ДКХ с протокол №
15/21.11.2012 г. Общи задължителни игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри с игрални автомати.
2. Нова седмична бонус игра „DOUBLE MONEY”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.12.„ВИЛОКС ГРУП”ЕООД, гр. София /изх. № П-359/27.03.13/,/вх. № И359/25.02.13г./
На 25.02.2013 г. с вх. № И-359, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 11, чл. 32, чл. 38,
ал. 2 и 3 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ВИЛОКС ГРУП”
ЕООД, гр. София, за утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Перник, ул. „Благой Гебрев” № 23 /по издадено Удостоверение за издаден лиценз № И2057/03.10.2012 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 документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. 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 „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, промени в Задължителни игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Перник, ул. „Благой
Гебрев” № 23, изразяващи се в:
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1. Промени в правилата, съобразени с приетите от ДКХ с протокол №
15/21.11.2012 г. Общи задължителни игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри с игрални автомати.
2. Нова седмична бонус игра „DOUBLE MONEY”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.13.„ВИЛОКС ГРУП”ЕООД, гр. София /изх. № П-365/27.03.13/,/вх. № И365/25.02.13г./
На 25.02.2013 г. с вх. № И-365, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 11, чл. 32, чл. 38,
ал. 2 и 3 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ВИЛОКС ГРУП”
ЕООД, гр. София, за утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Хасково, пл. „Свобода” № 1 /по издадено Удостоверение за издаден лиценз № И1839/30.08.2012 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 документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. 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 „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, промени в Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни
игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Хасково, пл. „Свобода” № 1,
изразяваща се в:
1. Промени в правилата, съобразени с приетите от ДКХ с протокол №
15/21.11.2012 г. Общи задължителни игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри с игрални автомати.
2. Нова седмична бонус игра „DOUBLE MONEY”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.14.„ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ”ЕООД, гр. Варна /изх. № П-430/27.03.13/,/вх. № И430/01.03.13г./
На 01.03.2013 г. с вх. № И-430, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 11, чл. 32, чл. 38,
ал. 2 и 3 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ”
ЕООД, гр. Варна, за утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и
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правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Варна, кв. „Виница”, ул. „Цар Борис III” № 45 /по дадено Разрешение № И1632/23.07.2012 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 документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. 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 „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД със седалище и адрес на управление:
гр. Варна, район „Приморски”, ул. “Явор”, бл. 3, вх. В, ет. 3, ап. 34, ЕИК: 103123564,
представлявано от Ангел Иванов Желев - управител, промени в Задължителни игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Варна, кв. „Виница”, ул. „Цар Борис III” № 45, съобразени с приетите от ДКХ
с протокол № 15/21.11.2012 г. Общи задължителни игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.15.„ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ”ЕООД, гр. Варна /изх. № П-431/27.03.13/,/вх. № И431/01.03.13г./
На 01.03.2013 г. с вх. № И-431, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 11, чл. 32, чл. 38,
ал. 2 и 3 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ”
ЕООД, гр. Варна, за утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Аксаково, област Варна, ул. „Георги Петлешев” № 37 А/ по издадено Удостоверение за
издаден лиценз № И-170/26.02.2013 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 документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. 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 „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД със седалище и адрес на управление:
гр. Варна, район „Приморски”, ул. “Явор”, бл. 3, вх. В, ет. 3, ап. 34, ЕИК: 103123564,
представлявано от Ангел Иванов Желев - управител, промени в Задължителни игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Аксаково, област Варна, ул. „Георги Петлешев” № 37 А, съобразени с
приетите от ДКХ с протокол № 15/21.11.2012 г. Общи задължителни игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
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Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.16.„ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ”ЕООД, гр. Варна /изх. № П-432/27.03.13/,/вх. № И432/01.03.13г./
На 01.03.2013 г. с вх. № И-432, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 11, чл. 32, чл. 38,
ал. 2 и 3 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ”
ЕООД, гр. Варна, за утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Варна, ул. „Андрей Сахаров” № 2, търговски център „ГРАНД МОЛ ВАРНА”, ет. 2,
обект № 3022 /по издадено Удостоверение за издаден лиценз № И-2012/02.10.2012 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 документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. 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 „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД със седалище и адрес на управление:
гр. Варна, район „Приморски”, ул. “Явор”, бл. 3, вх. В, ет. 3, ап. 34, ЕИК: 103123564,
представлявано от Ангел Иванов Желев - управител, промени в Задължителни игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Варна, ул. „Андрей Сахаров” № 2, търговски център „Гранд МОЛ Варна”, ет.
2, обект № 3022, съобразени с приетите от ДКХ с протокол № 15/21.11.2012 г. Общи
задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.17.„МЕМФИС ГЕЙМС”ООД, гр. София /изх. № П-437/27.03.13/,/вх. № И437/01.03.13г./
На 01.03.2013 г. с вх. № И-437, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 11, чл. 32, чл. 38,
ал. 2 и 3 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „МЕМФИС ГЕЙМС”
ООД, гр. София, за утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати, Задължителни правила за
организацията на работата и финансовия контрол при организиране на хазартни игри с
игрални автомати и задължителни образци за счетоводна отчетност и Задължителни
изисквания за игралните зали по отношение на вида на помещенията или сградата,
минималната площ, разпределението на помещенията и необходимото техническо
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оборудване за контрол в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Кн. Мария Луиза” № 103
/по издадено Удостоверение за издаден лиценз № И-1837/03.09.2012 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 документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. 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 „МЕМФИС ГЕЙМС” ООД, със седалище и адрес на управление:
гр. София, район „Красно село”, бул. „България” № 58, вх. Б, магазин № 2, ЕИК:
130868758, представлявано от Йордан Станчев Динев – управител, представените за
игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Кн. Мария Луиза” № 103, промени в:
1. Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати, включващи промени в правилата, съобразени с приетите от ДКХ с
протокол № 15/21.11.2012 г. Общи задължителни игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати.
2. Задължителни правила за организацията на работата и финансовия контрол
при организиране на хазартни игри с игрални автомати и задължителни образци за
счетоводна отчетност, включващи промени в правилата, съобразени с приетите от ДКХ с
протокол № 1/16.01.2013 г. Общи задължителни правила за организацията на работата и
финансовия контрол при организиране на хазартни игри с игрални автомати и
задължителни образци за счетоводна отчетност.
3. Задължителни изисквания за игралните зали по отношение на вида на
помещенията или сградата, минималната площ, разпределението на помещенията и
необходимото техническо оборудване за контрол, включващи промени в изискванията,
съобразени с приетите от ДКХ с протокол № 1/16.01.2013 г. Общи задължителни
изисквания за игралните зали по отношение на вида на помещенията или сградата,
минималната площ, разпределението на помещенията и необходимото техническо
оборудване за контрол.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.18.„ПРИЗМА 08”ЕООД, гр. Павликени /изх. № П-453/28.03.13/,/вх. № И453/04.03.13г./
На 04.03.2013 г. с вх. № И-453, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 11, чл. 32,
чл. 38, ал. 2 и 3 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПРИЗМА 08”
ЕООД, гр. Павликени, за утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Свищов, област Велико Търново, ул. „Патриарх Евтимий” № 99 /по издадено
Удостоверение за издаден лиценз № И-2161/09.11.2012 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.

99

При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. 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 „ ПРИЗМА 08” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр.
Павликени, област Велико Търново, ул. „Илия Златев” № 10 б, ЕИК: 200447035,
представлявано от Даринка Гечева Аргирова – управител, промени в Задължителни
игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Свищов, област Велико Търново, ул. „Патриарх Евтимий” №
99, съобразени с приетите от ДКХ с протокол № 15/21.11.2012 г. Общи задължителни
игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
1.19.„ПРИЗМА 08”ЕООД, гр. Павликени /изх. № П-454/28.03.13/,/вх. № И454/04.03.13г./
На 04.03.2013 г. с вх. № И-454, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 11, чл. 32,
чл. 38, ал. 2 и 3 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПРИЗМА 08”
ЕООД, гр. Павликени, за утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Павликени, област Велико Търново, пл. „Свобода” № 36 /по издадено Удостоверение за
издаден лиценз № И-2161/09.11.2012 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 документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. 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 „ ПРИЗМА 08” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр.
Павликени, област Велико Търново, ул. „Илия Златев” № 10 б, ЕИК: 200447035,
представлявано от Даринка Гечева Аргирова – управител, промени в Задължителни
игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Павликени, област Велико Търново, пл. „Свобода” № 36,
съобразени с приетите от ДКХ с протокол № 15/21.11.2012 г. Общи задължителни
игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.20.„ПРИЗМА 08”ЕООД, гр. Павликени /изх. № П-455/28.03.13/,/вх. № И455/04.03.13г./
На 04.03.2013 г. с вх. № И-455, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 11, чл. 32,
чл. 38, ал. 2 и 3 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПРИЗМА 08”
ЕООД, гр. Павликени, за утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
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Трявна, област Габрово, ул. „Ангел Кънчев” № 73 /по издадено Удостоверение за
издаден лиценз № И-2278/09.11.2012 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 документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. 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 „ ПРИЗМА 08” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр.
Павликени, област Велико Търново, ул. „Илия Златев” № 10 б, ЕИК: 200447035,
представлявано от Даринка Гечева Аргирова – управител, промени в Задължителни
игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Трявна, област Габрово, ул. „Ангел Кънчев” № 73, съобразени с
приетите от ДКХ с протокол № 15/21.11.2012 г. Общи задължителни игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
1.21.Е Т„ДОСИКО-ДИМИТЪР ИВАНОВ”, гр. Варна /изх. № П-456/28.03.13/,/вх. №
И-456/04.03.13г./
На 04.03.2013 г. с вх. № И-456, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 11, чл. 32, чл. 38,
ал. 2 и 3 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „ДОСИКО ДИМИТЪР ИВАНОВ”, гр. Варна, за утвърждаване на промени в Задължителни игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Исперих, област Разград, ул. „Лудогорие” № 17 /по дадено Разрешение № И1514/03.07.2012 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 документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. 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 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/, представените за
игрална зала с адрес: гр. Исперих, област Разград, ул. „Лудогорие” № 17, Задължителни
игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати,
включващи:
1. Промени в правилата, съобразени с приетите от ДКХ с протокол №
15/21.11.2012 г. Общи задължителни игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри с игрални автомати.
2. Деинсталиране на 1 /един/ брой система за формиране на премия джакпот:
- Redfowl тип JRF0709, идентификационен номер 025-12.
3. Нови бонус игри.
- седмична бонус игра.
- специална бонус промоция „Money for Nothing”.
- специална бонус промоция „Money for Players”.
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4. След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
№

Тип, версия

Производител

Идентификационен
номер

1.
2.
3.

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

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

05040
JP 080530-101
09025

Удостоверение
за одобрен тип
ДП
011
003
022

Процент
на
отчисление
1.5
1.0
1.9

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.22.ЕТ„ДОСИКО-ДИМИТЪР ИВАНОВ”, гр. Варна /изх. № П-457/28.03.13/,/вх. №
И-457/04.03.13г./
На 04.03.2013 г. с вх. № И-457, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 11, чл. 32,
чл. 38, ал. 2 и 3 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „ДОСИКО –
ДИМИТЪР ИВАНОВ”, гр. Варна, за утвърждаване на промени в Задължителни игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Варна, ул. „Брегалница” № 32 /по дадено Разрешение № И-1518/03.07.2012 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 документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. 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 ЕТ „ДОСИКО – ДИМИТЪР ИВАНОВ” със седалище и адрес на
управление: гр. Варна, район „Одесос”, ул. „Струма” № 6, ет. 1, ап. 4, ЕИК: 103009938,
представляван от Димитър Славчев Иванов /физическо лице – търговец/, промени в
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Варна, ул. „Брегалница” № 32, изразяващи се в:
1. Промени в правилата, съобразени с приетите от ДКХ с протокол №
15/21.11.2012 г. Общи задължителни игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри с игрални автомати.
2. Нови бонус игри и специални бонус промоции и премии:
- специални бонус промоции и премии „Money for Nothing” и „Money for players”;
- седмична бонус игра.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
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1.23.ЕТ„ДОСИКО-ДИМИТЪР ИВАНОВ”, гр. Варна /изх. № П-458/28.03.13/,/вх. №
И-458/04.03.13г./
На 04.03.2013 г. с вх. № И-458, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 11, чл. 32, чл. 38,
ал. 2 и 3 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „ДОСИКО –
ДИМИТЪР ИВАНОВ”, гр. Варна, за утвърждаване на промени в Задължителни игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Варна, ул. „Никола Михайловски” № 22 /по дадено Разрешение № И1395/03.07.2012 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 документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. 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 ЕТ „ДОСИКО – ДИМИТЪР ИВАНОВ” със седалище и адрес на
управление: гр. Варна, район „Одесос”, ул. „Струма” № 6, ет. 1, ап. 4, ЕИК: 103009938,
представляван от Димитър Славчев Иванов /физическо лице – търговец/, промени в
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Варна, ул. „Никола Михайловски” № 22, изразяващи
се в:
1. Промени в правилата, съобразени с приетите от ДКХ с протокол №
15/21.11.2012 г. Общи задължителни игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри с игрални автомати.
2. Нови бонус игри:
- Специални бонус промоции „Money for Nothing” и „Money for Players”.
- Месечна бонус игра.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.24.ЕТ„ДОСИКО-ДИМИТЪР ИВАНОВ”, гр. Варна /изх. № П-459/27.03.13/,/вх. №
И-459/04.03.13г./
На 04.03.2013 г. с вх. № И-459, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 32, чл.
38, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „ДОСИКО –
ДИМИТЪР ИВАНОВ”, гр. Варна, за утвърждаване на промени в Задължителни игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Варна, район „Одесос”, ул. „Ангел Георгиев” № 50.
Искането е за вписване на промени в дадено на организатора Разрешение № И1513/03.07.2012 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 документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. 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 и чл. 38, ал. 1 - 3, чл. 69, ал. 1
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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 ЕТ
„ДОСИКО – ДИМИТЪР ИВАНОВ” със седалище и адрес на управление: гр. Варна,
район „Одесос”, ул. „Струма” № 6, ет. 1, ап. 4, ЕИК: 103009938, представляван от
Димитър Славчев Иванов /физическо лице – търговец/, изразяващи се в промени в
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати за игрална зала с адрес: гр. Варна, район „Одесос”, ул. „Ангел Георгиев” № 50,
включващи:
1. Промени в правилата, съобразени с приетите от ДКХ с протокол №
15/21.11.2012 г. Общи задължителни игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри с игрални автомати.
2. Деинсталиране на 1 /един/ брой система за формиране на премия джакпот
Redfowl, тип JRF0709, идентификационен № 020-12.
3. Нови бонус игри:
- Специални бонус промоции „Money for Nothing” и „Money for Players”.
- Седмична бонус игра.
- Месечна бонус игра.
4. След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
№
1.
2.
3.
4.

Тип, версия

Производител

BGJP 20.11, 1.01
„Казино Технологии” АД
BGJP 50-04, 1.01
„Казино Технологии” АД
Classic Blend Jackpot System (CBJS) „Евро Геймс Технолоджи” ООД
EGT Progressive Jackpot, тип VGJP1 „Евро Геймс Технолоджи” ООД

Идентификационен
номер
JP 030312-002
JP 071026-104
CBJS 03455
05118

Удостоверение
за
одобрен
тип ДП
003
031
022
011

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.25.ЕТ„ДОСИКО-ДИМИТЪР ИВАНОВ”, гр. Варна /изх. № П-460/27.03.13/,/вх. №
И-460/04.03.13г./
На 04.03.2013 г. с вх. № И-460, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 32, чл.
38, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „ДОСИКО –
ДИМИТЪР ИВАНОВ”, гр. Варна, за утвърждаване на промени в Задължителни игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Варна, ул. „Тодор Влайков” № 2, вх. Б, ет. 1.
Искането е за вписване на промени в дадено на организатора Разрешение № И1517/03.07.2012 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 документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. 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, чл. 69, ал. 1
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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 ЕТ
„ДОСИКО – ДИМИТЪР ИВАНОВ” със седалище и адрес на управление: гр. Варна,
район „Одесос”, ул. „Струма” № 6, ет. 1, ап. 4, ЕИК: 103009938, представляван от
Димитър Славчев Иванов /физическо лице – търговец/, изразяващи се в промени в
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати за игрална зала с адрес: гр. Варна, ул. „Тодор Влайков” № 2, вх. Б, ет. 1,
включващи:
1. Промени в правилата, съобразени с приетите от ДКХ с протокол №
15/21.11.2012 г. Общи задължителни игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри с игрални автомати.
2. Деинсталиране на 1 /един/ брой система за формиране на премия джакпот
Redfowl, тип JRF0709, идентификационен № 023-12.
3. Нови бонус игри:
- Специални бонус промоции „Money for Nothing” и „Money for Players”.
- Месечна бонус игра.
4. След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
№

Тип, версия

Производител

Идентификационен
номер

1.
2.
3.
4.

BGJP 20.11, 1.01
BGJP 60.04, Fusion
Classic Blend Jackpot System (CBJS)
EGT Progressive Jackpot, VGJP1

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

JP 101129-007
JP 100114-016
CBJS 80592
09787

Удостоверение
за
одобрен
тип ДП
003
052
022
011

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.26.„СИЛА-2” ООД, гр. Пловдив /изх. № П-466/28.03.13/,/вх. № И-466/05.03.13г./
На 05.03.2013 г. с вх. № И-466, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 11, чл. 32, чл. 38,
ал. 2 и 3 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „СИЛА - 2” ООД, гр.
Пловдив, за утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати, Задължителни правила за
организацията на работата и финансовия контрол при организиране на хазартни игри с
игрални автомати и задължителни образци за счетоводна отчетност и Задължителни
изисквания за игралните зали по отношение на вида на помещенията или сградата,
минималната площ, разпределението на помещенията и необходимото техническо
оборудване за контрол в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ул. „Иван Вазов” № 86 /по
издадено Удостоверение за издаден лиценз № И-2025/04.10.2012 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 документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. 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
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хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта да разгледа
направеното искане и да вземе решение, с което:
Да утвърди на „СИЛА - 2” ООД, със седалище и адрес на управление: гр.
Пловдив, р-н „Южен”, ул. „Архимандрит Евлогий” № 22, ЕИК: 115173913,
представлявано заедно и поотделно от Румен Стоев Христов и Атанас Иванов
Букорещлиев - управители, представените за игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ул.
„Иван Вазов” № 86, промени в:
1. Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати, включващи промени в правилата, съобразени с приетите от ДКХ с
протокол № 15/21.11.2012 г. Общи задължителни игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати.
2. Задължителни правила за организацията на работата и финансовия контрол при
организиране на хазартни игри с игрални автомати и задължителни образци за
счетоводна отчетност, включващи промени в правилата, съобразени с приетите от ДКХ с
протокол № 1/16.01.2013 г. Общи задължителни правила за организацията на работата и
финансовия контрол при организиране на хазартни игри с игрални автомати и
задължителни образци за счетоводна отчетност.
3. Задължителни изисквания за игралните зали по отношение на вида на
помещенията или сградата, минималната площ, разпределението на помещенията и
необходимото техническо оборудване за контрол, включващи промени в изискванията,
съобразени с приетите от ДКХ с протокол № 1/16.01.2013 г. Общи задължителни
изисквания за игралните зали по отношение на вида на помещенията или сградата,
минималната площ, разпределението на помещенията и необходимото техническо
оборудване за контрол.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.27.ЕТ„СИ-ЕЛ-ЕЛИТ-ЖЕЧО МАРИНОВ”, гр. Бургас /изх. № П-468/28.03.13/,/вх.
№ И-468/05.03.13г./
На 05.03.2013 г. с вх. № И-468, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 11, чл. 32, чл. 38,
ал. 2 и 3 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „СИ-ЕЛ-ЕЛИТ –
ЖЕЧО МАРИНОВ”, гр. Бургас, за утвърждаване на промени в Задължителни правила за
организацията на работата и финансовия контрол при организиране на хазартни игри с
игрални автомати и задължителни образци за счетоводна отчетност и Задължителни
изисквания за игралните зали по отношение на вида на помещенията или сградата,
минималната площ, разпределението на помещенията и необходимото техническо
оборудване за контрол в игрална зала с адрес: гр. Бургас, ул. „Цар Петър” № 13-15, пл.
№ 590, 591 в УПИ І, кв. 48. /по издадено Удостоверение за издаден лиценз № И87/05.02.2013 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 документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. 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
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хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта да разгледа
направеното искане и да вземе решение, с което:
Да утвърди на ЕТ „СИ-ЕЛ-ЕЛИТ – ЖЕЧО МАРИНОВ”, със седалище и адрес на
управление: гр. Бургас, кв. „Славейков”, бл. 71, вх. 8, ет. 5, ап. 13, ЕИК: 812094175,
представляван от Жечо Иванов Маринов /физичeско лице – търговец/, представените за
игрална зала с адрес: гр. Бургас, ул. „Цар Петър” № 13-15, пл. № 590, 591 в УПИ І, кв. 48
промени в:
1. Задължителни правила за организацията на работата и финансовия контрол при
организиране на хазартни игри с игрални автомати и задължителни образци за
счетоводна отчетност, включващи промени в правилата, съобразени с приетите от ДКХ с
протокол № 1/16.01.2013 г. Общи задължителни правила за организацията на работата и
финансовия контрол при организиране на хазартни игри с игрални автомати и
задължителни образци за счетоводна отчетност.
2. Задължителни изисквания за игралните зали по отношение на вида на
помещенията или сградата, минималната площ, разпределението на помещенията и
необходимото техническо оборудване за контрол, включващи промени в изискванията,
съобразени с приетите от ДКХ с протокол № 1/16.01.2013 г. Общи задължителни
изисквания за игралните зали по отношение на вида на помещенията или сградата,
минималната площ, разпределението на помещенията и необходимото техническо
оборудване за контрол.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.28.„ФИЛАДЕЛФИЯ” ООД, гр. Плевен /изх. № П-481/28.03.13/,/вх. № И481/06.03.13г./
На 06.03.2013 г. с вх. № И-481, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 11, чл. 32, чл. 38,
ал. 2 и 3 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ФИЛАДЕЛФИЯ”
ООД, гр. Плевен, за утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Левски, обл. Плевен, ул. „Александър Стамболийски” № 42 /по дадено Разрешение № И1911/01.12.2011 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 документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. 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 „ФИЛАДЕЛФИЯ” ООД със седалище и адрес на управление: гр.
Плевен, ул. „Климент Охридски” № 13, ЕИК: 114101658, представлявано от Милослав
Пъшев Ангелов - управител, промени в Задължителни игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Левски,
обл. Плевен, ул. „Александър Стамболийски” № 42, съобразени с приетите от ДКХ с
протокол № 15/21.11.2012 г. Общи задължителни игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати.
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Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.29.„ФИЛАДЕЛФИЯ” ООД, гр. Плевен /изх. № П-482/28.03.13/,/вх. № И482/06.03.13г./
На 06.03.2013 г. с вх. № И-482, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 11, чл. 32, чл. 38,
ал. 2 и 3 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ФИЛАДЕЛФИЯ”
ООД, гр. Плевен, за утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Добрич, пл. „Свобода” № 8 /по дадено Разрешение № И-446/02.04.2012 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 документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. 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 „ФИЛАДЕЛФИЯ” ООД със седалище и адрес на управление: гр.
Плевен, ул. „Климент Охридски” № 13, ЕИК: 114101658, представлявано от Милослав
Пъшев Ангелов - управител, промени в Задължителни игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Добрич,
пл. „Свобода” № 8, изразяващи се в:
1. Промени в правилата, съобразени с приетите от ДКХ с протокол №
15/21.11.2012 г. Общи задължителни игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри с игрални автомати.
2. Промени в бонус игри:
- месечна бонус игра;
- седмична бонус игра;
- седмична бонус игра „Колелото на късмета”.
3. Нови бонус игри:
- седмична бонус игра „Опитай късмета си”.
- великденска бонус игра;
- новогодишна бонус игра.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.30.ЕТ„ИНФОМИК-МИРОСЛАВ МИТКИН”, гр. Силистра /изх. № П486/28.03.13/,/вх. № И-486/06.03.13г./
На 06.03.2013 г. с вх. № И-486, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 11, чл. 32, чл. 38,
ал. 2 и 3 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „ИНФОМИК –
МИРОСЛАВ МИТКИН”, гр. Силистра, за утвърждаване на промени в Задължителни
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игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Силистра, ул. „Симеон Велики” № 18 /по издадено
Удостоверение за издаден лиценз № И-1814/28.08.2012 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 документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. 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 ЕТ „ИНФОМИК – МИРОСЛАВ МИТКИН” със седалище и адрес
на управление: гр. Силистра, ул. „Христо Ботев” № 2, ет. 4, ап. 6, ЕИК: 030141003,
представляван от Мирослав Петров Миткин /физическо лице - търговец/, промени в
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Силистра, ул. „Симеон Велики” № 18, съобразени с
приетите от ДКХ с протокол № 15/21.11.2012 г. Общи задължителни игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.31.СД„ПАНО И САНИ – АВРАМОВИ И СИЕ”, гр. Горна Оряховица /изх. № П488/28.03.13/,/вх. № И-488/06.03.13г./
На 06.03.2013 г. с вх. № И-488, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 11, чл. 32, чл. 38,
ал. 2 и 3 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от СД „ПАНО И САНИ –
АВРАМОВИ И СИЕ”, гр. Горна Оряховица, за утвърждаване на промени в
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати, Задължителни правила за организацията на работата и финансовия контрол
при организиране на хазартни игри с игрални автомати и задължителни образци за
счетоводна отчетност и Задължителни изисквания за игралните зали по отношение на
вида на помещенията или сградата, минималната площ, разпределението на
помещенията и необходимото техническо оборудване за контрол в игрална зала с адрес:
гр. Ямбол, ул. „Иван Вазов” № 10 /по издадено Удостоверение за издаден лиценз № И2429/20.12.2012 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 документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. 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 СД „ПАНО И САНИ – АВРАМОВИ И СИЕ” със седалище и адрес
на управление: гр. Горна Оряховица, обл. Велико Търново, ул. „Иван Вазов” № 3, ЕИК:
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040238059, представлявано от Йордан Филипов Аврамов – управител, и Димитър Савов
Димитров – управител, заедно и поотделно, представените за игрална зала с адрес: гр.
Ямбол, ул. „Иван Вазов” № 10, промени в:
1. Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати, включващи промени в правилата, съобразени с приетите от ДКХ с
протокол № 15/21.11.2012 г. Общи задължителни игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати.
2. Задължителни правила за организацията на работата и финансовия контрол при
организиране на хазартни игри с игрални автомати и задължителни образци за
счетоводна отчетност, включващи промени в правилата, съобразени с приетите от ДКХ с
протокол № 1/16.01.2013 г. Общи задължителни правила за организацията на работата и
финансовия контрол при организиране на хазартни игри с игрални автомати и
задължителни образци за счетоводна отчетност.
3. Задължителни изисквания за игралните зали по отношение на вида на
помещенията или сградата, минималната площ, разпределението на помещенията и
необходимото техническо оборудване за контрол, включващи промени в изискванията,
съобразени с приетите от ДКХ с протокол № 1/16.01.2013 г. Общи задължителни
изисквания за игралните зали по отношение на вида на помещенията или сградата,
минималната площ, разпределението на помещенията и необходимото техническо
оборудване за контрол.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.32.СД„ПАНО И САНИ – АВРАМОВИ И СИЕ”, гр. Горна Оряховица /изх. № П489/28.03.13/,/вх. № И-489/06.03.13г./
На 06.03.2013 г. с вх. № И-489, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 11, чл. 32, чл. 38,
ал. 2 и 3 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от СД „ПАНО И САНИ –
АВРАМОВИ И СИЕ”, гр. Горна Оряховица, за утвърждаване на промени в
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати, Задължителни правила за организацията на работата и финансовия контрол
при организиране на хазартни игри с игрални автомати и задължителни образци за
счетоводна отчетност и Задължителни изисквания за игралните зали по отношение на
вида на помещенията или сградата, минималната площ, разпределението на
помещенията и необходимото техническо оборудване за контрол в игрална зала с адрес:
гр. Горна Оряховица, обл. Велико Търново, ул. „Отец Паисий” № 2 /по издадено
Удостоверение за издаден лиценз № И-2428/05.12.2012 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 документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. 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 СД „ПАНО И САНИ – АВРАМОВИ И СИЕ” със седалище и адрес
на управление: гр. Горна Оряховица, обл. Велико Търново, ул. „Иван Вазов” № 3, ЕИК:
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040238059, представлявано от Йордан Филипов Аврамов – управител, и Димитър Савов
Димитров – управител, заедно и поотделно, представените за игрална зала с адрес: гр.
Горна Оряховица, обл. Велико Търново, ул. „Отец Паисий” № 2, промени в:
1. Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати, включващи промени в правилата, съобразени с приетите от ДКХ с
протокол № 15/21.11.2012 г. Общи задължителни игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати.
2. Задължителни правила за организацията на работата и финансовия контрол при
организиране на хазартни игри с игрални автомати и задължителни образци за
счетоводна отчетност, включващи промени в правилата, съобразени с приетите от ДКХ с
протокол № 1/16.01.2013 г. Общи задължителни правила за организацията на работата и
финансовия контрол при организиране на хазартни игри с игрални автомати и
задължителни образци за счетоводна отчетност.
3. Задължителни изисквания за игралните зали по отношение на вида на
помещенията или сградата, минималната площ, разпределението на помещенията и
необходимото техническо оборудване за контрол, включващи промени в изискванията,
съобразени с приетите от ДКХ с протокол № 1/16.01.2013 г. Общи задължителни
изисквания за игралните зали по отношение на вида на помещенията или сградата,
минималната площ, разпределението на помещенията и необходимото техническо
оборудване за контрол.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.33.СД„ПАНО И САНИ – АВРАМОВИ И СИЕ”, гр. Горна Оряховица /изх. № П490/28.03.13/,/вх. № И-490/06.03.13г./
На 06.03.2013 г. с вх. № И-490, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 11, чл. 32, чл. 38,
ал. 2 и 3 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от СД „ПАНО И САНИ –
АВРАМОВИ И СИЕ”, гр. Горна Оряховица, за утвърждаване на промени в
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати, Задължителни правила за организацията на работата и финансовия контрол
при организиране на хазартни игри с игрални автомати и задължителни образци за
счетоводна отчетност и Задължителни изисквания за игралните зали по отношение на
вида на помещенията или сградата, минималната площ, разпределението на
помещенията и необходимото техническо оборудване за контрол в игрална зала с адрес:
гр. Велико Търново, ул. „Васил Левски” № 19 /по издадено Удостоверение за издаден
лиценз № И-2430/04.12.2012 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 документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. 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 СД „ПАНО И САНИ – АВРАМОВИ И СИЕ” със седалище и адрес
на управление: гр. Горна Оряховица, обл. Велико Търново, ул. „Иван Вазов” № 3, ЕИК:
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040238059, представлявано от Йордан Филипов Аврамов – управител, и Димитър Савов
Димитров – управител, заедно и поотделно, представените за игрална зала с адрес: гр.
Велико Търново, ул. „Васил Левски” № 19, промени в:
1. Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати, включващи промени в правилата, съобразени с приетите от ДКХ с
протокол № 15/21.11.2012 г. Общи задължителни игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати.
2. Задължителни правила за организацията на работата и финансовия контрол при
организиране на хазартни игри с игрални автомати и задължителни образци за
счетоводна отчетност, включващи промени в правилата, съобразени с приетите от ДКХ с
протокол № 1/16.01.2013 г. Общи задължителни правила за организацията на работата и
финансовия контрол при организиране на хазартни игри с игрални автомати и
задължителни образци за счетоводна отчетност.
3. Задължителни изисквания за игралните зали по отношение на вида на
помещенията или сградата, минималната площ, разпределението на помещенията и
необходимото техническо оборудване за контрол, включващи промени в изискванията,
съобразени с приетите от ДКХ с протокол № 1/16.01.2013 г. Общи задължителни
изисквания за игралните зали по отношение на вида на помещенията или сградата,
минималната площ, разпределението на помещенията и необходимото техническо
оборудване за контрол.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.34.ЕТ„ЮЛИАН ПАСКОВ”, с. Рилци, община Благоевград /изх. № П491/28.03.13/,/вх. № И-491/06.03.13г./
На 06.03.2013 г. с вх. № И-491, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 11, чл. 32, чл. 38,
ал. 2 и 3 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „ЮЛИАН
ПАСКОВ”, с. Рилци, за утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. Благоевград, ул. „Антим І” № 7 /по дадено Разрешение № И-1142/06.06.2012 г./.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. 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 ЕТ “ЮЛИАН ПАСКОВ”, със седалище и адрес на управление: с.
Рилци, община Благоевград, област Благоевград, ЕИК: 101716174, представляван от
Юлиан Илиев Пасков /физическо лице – търговец/, промени в Задължителни игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Благоевград, ул. „Антим І” № 7, съобразени с приетите от ДКХ с протокол №
15/21.11.2012 г. Общи задължителни игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри с игрални автомати.
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Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.35.ЕТ„ЮЛИАН ПАСКОВ”, с. Рилци, община Благоевград /изх. № П492/28.03.13/,/вх. № И-492/06.03.13г./
На 06.03.2013 г. с вх. № И-492, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 11, чл. 32, чл. 38,
ал. 2 и 3 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „ЮЛИАН
ПАСКОВ”, с. Рилци, за утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Благоевград, ул. “Орион” № 1 /по дадено Разрешение № И- 445-1/03.07.2012 г./.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. 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 ЕТ “ЮЛИАН ПАСКОВ”, със седалище и адрес на управление:
с. Рилци, община Благоевград, област Благоевград, ЕИК: 101716174, представляван от
Юлиан Илиев Пасков /физическо лице – търговец/, промени в Задължителни игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Благоевград, ул. “Орион” № 1, съобразени с приетите от ДКХ с протокол №
15/21.11.2012 г. Общи задължителни игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.36.ЕТ„РОСЕН ПЕРИНАРОВ”, гр. Сандански /изх. № П-493/28.03.13/,/вх. № И493/06.03.13г./
На 06.03.2013 г. с вх. № И-493, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 11, чл. 32, чл. 38,
ал. 2 и 3 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „РОСЕН
ПЕРИНАРОВ”, гр. Сандански, за утвърждаване на промени в Задължителни игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Сандански, област Благоевград, ул. „Македония” № 1, хотел „Свети
Никола”/по издадено Удостоверение за издаден лиценз № И- 2437/11.12.2012 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 документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
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извършване на промени в тях. 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 ЕТ „РОСЕН ПЕРИНАРОВ”, със седалище и адрес на управление:
гр. Сандански, област Благоевград, ул. „Първи май” № 49, ЕИК: 101543594,
представляван от Росен Атанасов Перинаров /физическо лице – търговец/, промени в
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Сандански, област Благоевград, ул. „Македония” №
1, хотел „Свети Никола”, съобразени с приетите от ДКХ с протокол № 15/21.11.2012 г.
Общи задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.37.„ХАЗАРТ 09”ООД, гр. Сандански /изх. № П-494/28.03.13/,/вх. № И494/06.03.13г./
На 06.03.2013 г. с вх. № И-494, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 11, чл. 32, чл.
38, ал. 2 и 3 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ХАЗАРТ 09” ООД,
гр. Сандански, за утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и правила
за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Сандански, област Благоевград, ул. „Банска” № 2 /по издадено Удостоверение за
издаден лиценз № И- 2436/11.12.2012 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 документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. 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 „ХАЗАРТ 09” ООД, със седалище и адрес на управление: гр.
Сандански, област Благоевград, ул. „Македония” № 1, ЕИК: 200571595, представляван
от Росен Атанасов Перинаров - управител, промени в Задължителни игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Сандански, област Благоевград, ул. „Банска” № 2, съобразени с приетите от ДКХ с
протокол № 15/21.11.2012 г. Общи задължителни игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
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1.38.„ФЕЙС 2006”ООД, гр. София /изх. № П-495/28.03.13/,/вх. № И-495/06.03.13г./
На 06.03.2013 г. с вх. № И-495, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 11, чл. 32, чл. 38,
ал. 2 и 3 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ФЕЙС 2006” ООД, гр.
София, за утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: с. Борино,
обл. Смолян, ул. „Дъга” № 20 /по дадено Разрешение № И-1594/01.10.2010 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 документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. 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:
Да утвърди на „ФЕЙС 2006” ООД със седалище и адрес на управление: гр.
София, р-н „Слатина”, ж.к. „Христо Смирненски”, бл. 21, вх. А, ет. 6, ап. 24, ЕИК:
175090137, представлявано от Офелия Иванова Жекова - управител, промени в
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: с. Борино, обл. Смолян, ул. „Дъга” № 20, съобразени с
приетите от ДКХ с протокол № 15/21.11.2012 г. Общи задължителни игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.39.„ФЕЙС 2006”ООД, гр. София /изх. № П-496/28.03.13/,/вх. № И-496/06.03.13г./
На 06.03.2013 г. с вх. № И-496, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 11, чл. 32, чл. 38,
ал. 2 и 3 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ФЕЙС 2006” ООД, гр.
София, за утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Чепеларе,
обл. Смолян, ул. „Васил Дечев” № 59 /по дадено Разрешение № И-1529/03.07.2012 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 документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. 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 „ФЕЙС 2006” ООД със седалище и адрес на управление: гр.
София, р-н „Слатина”, ж.к. „Христо Смирненски”, бл. 21, вх. А, ет. 6, ап. 24, ЕИК:
175090137, представлявано от Офелия Иванова Жекова - управител, промени в
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Чепеларе, обл. Смолян, ул. „Васил Дечев” № 59,
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съобразени с приетите от ДКХ с протокол № 15/21.11.2012 г. Общи задължителни
игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.40. ЕТ„МИХНЕВИ-РУМЕН МИХНЕВ”, гр. Сливен /изх. № П-497/28.03.13/,/вх. №
И-497/06.03.13г./
На 06.03.2013 г. с вх. № И-497, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 11, чл. 32, чл. 38,
ал. 2 и 3 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „МИХНЕВИ РУМЕН МИХНЕВ”, гр. Сливен, за утвърждаване на промени в Задължителни игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати, Задължителни
правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на
хазартни игри с игрални автомати и задължителни образци за счетоводна отчетност, и
Задължителни изисквания за игралните зали по отношение на вида на помещенията или
сградата, минималната площ, разпределението на помещенията и необходимото
техническо оборудване за контрол в игрална зала с адрес: гр. Сливен, кв. „Българка”,
супермаркет № 15 /по дадено Разрешение № И-1868/01.12.2011 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 документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. 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 ЕТ „МИХНЕВИ - РУМЕН МИХНЕВ” със седалище и адрес на
управление: гр. Сливен, ул. „Драган Цанков” № 4, ЕИК: 020596629, представляван от
Румен Михайлов Михнев /физическо лице - търговец/, представените за игрална зала с
адрес: гр. Сливен, кв. „Българка”, супермаркет № 15, промени в:
1. Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати, включващи промени в правилата, съобразени с приетите от ДКХ с
протокол № 15/21.11.2012 г. Общи задължителни игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати.
2. Задължителни правила за организацията на работата и финансовия контрол при
организиране на хазартни игри с игрални автомати и задължителни образци за
счетоводна отчетност, включващи промени в правилата, съобразени с приетите от ДКХ с
протокол № 1/16.01.2013 г. Общи задължителни правила за организацията на работата и
финансовия контрол при организиране на хазартни игри с игрални автомати и
задължителни образци за счетоводна отчетност.
3. Задължителни изисквания за игралните зали по отношение на вида на
помещенията или сградата, минималната площ, разпределението на помещенията и
необходимото техническо оборудване за контрол, включващи промени в изискванията,
съобразени с приетите от ДКХ с протокол № 1/16.01.2013 г. Общи задължителни
изисквания за игралните зали по отношение на вида на помещенията или сградата,
минималната площ, разпределението на помещенията и необходимото техническо
оборудване за контрол.
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Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.41.„ЕВРО КАЗИНО ГРУП”ООД, гр. София /изх. № П-498/28.03.13/,/вх. № И498/06.03.13г./
На 06.03.2013 г. с вх. № И-498, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 11, чл. 32, чл. 38,
ал. 2 и 3 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕВРО КАЗИНО
ГРУП” ООД, гр. София, за утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
София, район „Лозенец”, бул. „Черни връх” № 31, в сградата на „Хемусхотелс” АД /по
издадено Удостоверение за издаден лиценз № И-2524/27.12.2012 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 документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. 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, 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 „ЕВРО КАЗИНО ГРУП” ООД със седалище и адрес на
управление: гр. София, район „Лозенец”, бул. „Черни връх” № 31, ЕИК: 131056701,
представлявано от Георги Методиев Карабельов - управител, промени в Задължителни
игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. София, район „Лозенец”, бул. „Черни връх” № 31, в сградата на
„Хемусхотелс” АД, изразяващи се в:
1. Промяна на броя игрални автомати, свързани към система за формиране на
премия джакпот:
- тип BGJP 20.11, версия 1.01, идентификационен номер JP 100913-102.
2. Промени в бонус игри:
- Преустановява се провеждането на бонификация „Lady bonus”;
- Бонификация „HAPPY HOUR”;
- Малка бонус игра.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.42.„НЮ ВИЖЪН” ООД, гр. Димитровград /изх. № П-546/27.03.13/,/вх. № И546/07.03.13г./
На 07.03.2013 г. с вх. № И-546, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 11, чл. 32, чл. 38,
ал. 2 и 3 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „НЮ ВИЖЪН” ООД,
гр. Димитровград, за утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
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Хасково, ул. „Ястреб” № 17 /по издадено Удостоверение за издаден лиценз № И1825/12.09.2012 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 документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. 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 „НЮ ВИЖЪН” ООД със седалище и адрес на управление: гр.
Димитровград, област Хасково, ул. „Казинбарцика” № 2-А, ет. 1, ап. офис 1, ЕИК:
126615553, представлявано от Веселин Кирилов Сивинов – управител и Диан Ганчев
Николов – управител, заедно и поотделно, промени в Задължителни игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Хасково, ул. „Ястреб” № 17, съобразени с приетите от ДКХ с протокол № 15/21.11.2012
г. Общи задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.43.„КИНГ ГЕЙМС”ООД, гр. Димитровград /изх. № П-547/27.03.13/,/вх. № И547/07.03.13г./
На 07.03.2013 г. с вх. № И-547, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 11, чл. 32, чл. 38,
ал. 2 и 3 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КИНГ ГЕЙМС” ООД,
гр. Димитровград, за утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Димитровград, обл. Хасково, бул. „Христо Ботев” № 34 /по издадено Удостоверение за
издаден лиценз № И-1823/12.09.2012 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 документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. 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 „КИНГ ГЕЙМС” ООД със седалище и адрес на управление: гр.
Димитровград, обл. Хасково, бул. „Димитър Благоев” № 9, ЕИК: 126654314,
представлявано от Веселин Кирилов Сивинов – управител, промени в Задължителни
игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Димитровград, обл. Хасково, бул. „Христо Ботев” № 34,
съобразени с приетите от ДКХ с протокол № 15/21.11.2012 г. Общи задължителни
игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
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Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.44.„ГОЛДЪН ТУРС”ЕООД, гр. София /изх. № П-654/28.03.13/,/вх. № И654/11.03.13г./
На 11.03.2013 г. с вх. № И-654, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 11, чл. 32, чл. 38,
ал. 2 и 3 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ГОЛДЪН ТУРС”
ЕООД, гр. София, за утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: к.к.
„Златни пясъци”, район „Приморски”, общ. Варна, обл. Варна, апартаментен хотел
„Златна котва”, вх. А, ет. -2 /по дадено Разрешение № И-1053/03.05.2012 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 документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. 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 „ГОЛДЪН ТУРС” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр.
София, район „Сердика”, ул. „Березина” № 31, ЕИК: 131208096, представлявано от
Маргарита Боянова Барбова - управител, промени в Задължителни игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: к.к.
„Златни пясъци”, район „Приморски”, общ. Варна, обл. Варна, апартаментен хотел
„Златна котва”, вх. А, ет. -2, съобразени с приетите от ДКХ с протокол № 15/21.11.2012
г. Общи задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.45.„ПОЛО 11”ЕООД, гр. София /изх. № П-863/28.03.13/,/вх. № И-863/18.03.13г./
На 18.03.2013 г. с вх. № И-863, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 11, чл. 32, чл. 38,
ал. 2 и 3 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПОЛО 11” ЕООД, гр.
София, за утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София,
район „Надежда”, бул. „Ломско шосе” № 151 /по издадено Удостоверение за издаден
лиценз № И-33/22.02.2013 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 документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. 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 „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, Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, район „Надежда”, бул. „Ломско
шосе” № 151, включващи следните промени:
1. Прекратява се провеждането на бонус игра „Ежедневна премия”.
2. Нова бонус игра „Ежедневна игра „Избери награда””.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.46.„ПОЛО 11”ЕООД, гр. София /изх. № П-864/28.03.13/,/вх. № И-864/18.03.13г./
На 18.03.2013 г. с вх. № И-864, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 11, чл. 32, чл. 38,
ал. 2 и 3 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПОЛО 11” ЕООД, гр.
София, за утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София,
бул. „Скобелев” № 47 /по издадено Удостоверение за издаден лиценз № И2534/27.12.2012 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 документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. 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 „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, Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Скобелев” № 47, включващи
следната промяна:
1.Нова бонус игра „Събота-неделя”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
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Против - няма.
1.47. „ПОЛО 11”ЕООД, гр. София /изх. № П-865/28.03.13/,/вх. № И-865/18.03.13г./
На 18.03.2013 г. с вх. № И-865, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 11, чл. 32, чл. 38,
ал. 2 и 3 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПОЛО 11” ЕООД, гр.
София, за утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Перник,
ул. „Търговска” № 25 /по издадено Удостоверение за издаден лиценз № И2235/07.11.2012 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 документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. 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 „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, Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Перник, ул. „Търговска” № 25, включващи
следните промени:
1. Прекратява се провеждането на бонус игра „Седмична премия”.
2. Нова бонус игра „Седмична премия „Избери награда””.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
ПО ТРИНАДЕСЕТИ РАЗДЕЛ – Поправки на очевидни фактически грешки:
1. За игри с игрални автомати:
1.1.„КОРА”ЕООД, гр. Хасково /изх. № П-1828-1/27.03.13/,/вх. № И-1828/06.02.13г./
На 06.02.2013 г. с писмо вх. № И-1828 Държавната комисия по хазарта (ДКХ) е
уведомена за допусната фактическа грешка в Удостоверение за издаден лиценз № И1828 от 12.09.2012 г. На 31.07.2012 г. с вх. № И-1828 е подадено писмено искане от
„КОРА” ЕООД, гр. Хасково, 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 на „КОРА” ЕООД с
адрес: гр. Симеоновград, област Хасково, ул. „Търговска” № 6, „Джордано”.
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 документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях, поради което и на основание чл. 32, във връзка с чл. 27,
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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 поправи очевидна фактическа грешка, допусната в Предложение № И1828/20.08.2012 г., съответно и в Решение № И-1828 от 23.08.2012 г. на ДКХ, в списъка
на системите за формиране на премия джакпот.
Да бъде заличена системата за формиране на премия джакпот тип BGJP 20.11,
версия 1.01, идентификационен номер JP 080208-031 от списъка на системите за
формиране на премия джакпот, които са в експлоатация в игралната зала.
Поправката на списъка на системите за формиране на премия джакпот, които са в
експлоатация в игралната зала, да се отрази в издаденото на организатора
Удостоверение за издаден лиценз № И-1828/12.09.2012 г.
II. След поправката на очевидна фактическа грешка в игралната зала ще бъдат
инсталирани следните системи за формиране на премия джакпот:
№
1.
2.
3.

Тип, версия

Производител

Vega Jackpot System тип
EGT-JS22
KING GAMES, Multi Net 2
Jewel Jackpot

„Евро Геймс
Технолоджи” ООД
„ГЛОБЕКС 99” ООД
„DLV”, Латвия

Идентификационен
номер

Удостоверение за
одобрен тип
ДП

Процент на
отчисления

83015

099

1.9

007-04045
00JM5117

028
079

1.33
4.0

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.2.„ХЕМУС ТУРС”ЕООД, гр. София /изх. № П-203-1/28.03.13/,/вх. № И-2031/19.03.13г./
На 19.03.2013 г. с писмо вх. № И-203-1 Държавната комисия по хазарта (ДКХ) е
уведомена за допусната очевидна фактическа грешка в Удостоверение за издаден лиценз
№ И-203 от 11.03.2013 г.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях, поради което и на основание чл. 32 във връзка с чл. 27,
ал. 3 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по
хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
Да поправи очевидна фактическа грешка, допусната в предложение с изх. № И203/20.02.2013 г., съответно и в Решение № И-203 от 21.02.2012 г. на ДКХ, в списъка на
игралното оборудване, което ще бъде експлоатирано в игралната зала.
Погрешно изписания идентификационен номер Т-321 V на игрален автомат
„MAGIC COIN", тип VN-91-MF-D, версия МС Multi Magic 2, на позиция № 2 в списъка
на игралното оборудване, което ще бъде експлоатирано в игралната зала да се поправи,
като се замени с верния идентификационен номер - Т - 0321 V.
Поправката на списъка на игралното оборудване, което ще бъде експлоатирано в
игралната зала, да се отрази в издаденото на организатора Удостоверение за издаден
лиценз № И-203/11.03.2013 г.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата са изяснени и
ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4

122

За - 4
Против - няма.
ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТИ РАЗДЕЛ – Разни.
1. Докладна записка във връзка с писмено искане от „ЕВРОФУТБОЛ” ООД, гр.
София за издаване на първоначален лиценз за организиране на хазартни игри чрез
Интернет със залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с
коне и кучета /изх. № И-875/27.03.2013 г./
На 19.03.2013 г. с вх. № И-875, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 1 и чл. 32 от ЗХ, е
подадено писмено искане от „ЕВРОФУТБОЛ” ООД за издаване на първоначален лиценз
за организиране на хазартни игри чрез Интернет със залагания върху резултати от
спортни състезания и надбягвания с коне и кучета.
По време на проверката и проучването на представените документи експертите
установиха, че е налице случай на особена фактическа и правна сложност. Този извод се
наложи от големия обем представени документи, както и такива, които следва да се
предоставят допълнително от искателя, за което той своевременно следва да бъде
уведомен.
Към днешна дата уебсайтът за залагания върху резултати от спортни състезания
на „ЕВРОФУТБОЛ” ООД не функционира по начин и с възможности, предвидени и
посочени в предоставената документация за издаване на лиценз за организиране на
хазартни игри чрез Интернет със залагания върху резултати от спортни състезания и
надбягвания с коне и кучета. В техническата документация е посочено портално
решение, което предлага вградена система за управление, интерфейс, нива на
персонализиране, инструменти за разработка и др., но същото не е въведено в
експлоатация и не може да бъде извършен обстоен оглед, анализ и проверка.
Също така в хода на проверката и проучването се установи липсата на голям брой
документи, които са изискуеми по Наредбата за документите, необходими за издаване на
лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за извършване на промени в тях.
Съществува голяма вероятност до окончателното приключване на проверката техният
брой да се увеличи, което следва да бъде отразено в уведомителното писмо до искателя.
Предвид гореизложеното и с оглед големия обем от приложени документи, както
и такива, които „ЕВРОФУТБОЛ” ООД трябва да представи допълнително, ДКХ
прецени, че следва да бъде дадено достатъчно време за проверка и проучване по
искането, както и време на искателя да предостави липсващите документи и да отстрани
несъответствията в представените такива.
На основание чл. 33, ал. 5 от ЗХ, изр. 2 от Закона за хазарта, Държавната комисия
по хазарта
РЕШИ:
1. Продължава с 30 (тридесет) дни 14-дневният срок за уведомяване на искателя
за непълни документи или предоставяне на допълнителна информация.
2. Продължава с 30 (тридесет) дни 30-дневният срок за искателя да отстрани
нередовностите или да предостави допълнителна информация по подаденото искане №
И-875/19.03.2013 г. за издаване на първоначален лиценз.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма
2. Докладна записка във връзка с писмено искане от Eurofootball Limited, Малта за
издаване на лиценз за организиране на хазартни игри чрез Интернет със залагания
върху резултати от спортни състезания /изх. № И-1692/27.03.2013 г./
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На 02.07.2012 г. с вх. № И-1692, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 1 и чл. 32 от
Закона за хазарта (ЗХ) е подадено писмено искане от Eurofootball Limited, Малта, за
издаване на лиценз за организиране на хазартни игри чрез Интернет със залагания върху
резултати от спортни състезания. Дружеството искател е със седалище и адрес на
управление: San Gwann, SGN1437, Malta, Flat 1, Suite 3, 64 Agiton Buildings, St. Anthony
street, ЕИК: C 40842, и се представлява от Мартин Красимиров Симеонов – управител.
Искането е депозирано в ДКХ без да е заплатена дължимата държавна такса по
Тарифа за таксите, които се събират по Закона за хазарта за разглеждане на
документите. На 22.03.2013 г. с придружително писмо вх. № И-1692 е представено
платежно нареждане за заплатена държавна такса за разглеждане на подадените
документи съгласно чл. 30 от ЗХ и са предприети действия по проверка и проучване на
същите.
По време на проверката и проучването на представените документи експертите
установиха, че е налице случай на особена фактическа и правна сложност. Този извод се
наложи от големия обем представени документи, както и такива, които следва да се
предоставят допълнително от искателя, за което той своевременно следва да бъде
уведомен.
Също така в хода на проверката и проучването се установи липсата на голям брой
документи, които са изискуеми по Наредбата за документите, необходими за издаване на
лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за извършване на промени в тях.
Съществува голяма вероятност до окончателното приключване на проверката техният
брой да се увеличи, което следва да бъде отразено в уведомителното писмо до искателя.
Предвид гореизложеното и с оглед големия обем от документи, които Eurofootball
Limited, Малта, трябва да представи допълнително, Държавната комисия по хазарта
прецени, че следва да бъде дадено достатъчно време на искателя да предостави
липсващите документи и да отстрани несъответствията в представените такива.
На основание чл. 33, ал. 5 от ЗХ, изр. 2 от Закона за хазарта, Държавната комисия
по хазарта
РЕШИ:
1. Продължава с 30 (тридесет) дни 14-дневният срок за уведомяване на искателя
за непълни документи или предоставяне на допълнителна информация.
2. Продължава с 30 (тридесет) дни 30-дневният срок за искателя да отстрани
нередовностите или да предостави допълнително информация по подаденото искане вх.
№ И-1692/02.07.2012 г. за издаване на първоначален лиценз.
Гласували - 4
За – 4
Против – няма

Председател:
/Калоян Кръстев/
Секретар-протоколчик:
/Теодора Генчева/

124

