РЕПУБЛИКАБЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВОНАФИНАНСИТЕ
ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА

ПРОТОКОЛ
№ 15
София, 10.07.2013 г.
Днес, 10 юли 2013 г. се проведе заседание на Държавната комисия по хазарта
(ДКХ) с участието на г-н Иван Еничеров – председател, г-н Васил Панов, г-жа Атанаска
Георгиева, г-жа Даниела Щрегарска и г-н- Явор Колев – членове.
На заседанието присъства г-н Григор Господинов – директор на дирекция
„ЛИКОИСА” в ДКХ.
Заседанието се проведе при наличието на предвидения в закона кворум при
следния
ДНЕВЕН РЕД:
Раздел първи - Доклад във връзка с приемането на Общи задължителни игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино, Общи
задължителни правила за работата и финансовия контрол при организиране на
хазартни игри в игрално казино и задължителни образци за счетоводна отчетност и
Общи задължителни изисквания за игралните казина по отношение на вида на
помещенията или сградата, минималната площ, разпределението на помещенията
и необходимото техническо оборудване за контрол по чл. 22, ал. 1, т. 4, 5 и 6 от
Закона за хазарта /изх. № 696/09.07.2013 г./
Раздел втори - Определяне на интернет страници, чрез които се организират
хазартни игри от лица, които не са получили лиценз по Закона за хазарта /изх. №
П-819/09.07.13 г./
Трети раздел - Утвърждаване на одобрени от Българския институт по метрология
типове и модификация на игрално оборудване, които могат да се произвеждат и
внасят, за да се експлоатират в страната /изх. № П-825/09.07.13 г./
Раздел четвърти - Разглеждане на писмени искания за одобряване на вписани
промени в обстоятелствата по издадени лицензи и други промени в издадени
лицензи:
1. За игри в игрални казина:
1.1„АКТИВ-БГ”АД, гр. София /изх. № П-1603/08.07.2013 г./,/вх. № И-1603/27.05.13г./
1.2.„САН МАРКО ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ”ЕООД, гр. София /изх. № П-1609/09.07.2013
г./,/вх. № И-1609/28.05.13г./
1.3.„АКТИВ-БГ”АД, гр. София /изх. № П-1658/08.07.2013 г./,/вх. № И-1658/05.06.13г./
1.4.„АКТИВ-БГ”АД, гр. София /изх. № П-1828/08.07.2013 г./,/вх. № И-1828/27.06.13г./
1.5.„ИНТКО ИНТЕРНЕШЪНЪЛ КАЗИНО КЛУБ”ЕАД, гр. София /изх. № П1592/08.07.2013 г./,/вх. № И-1592/23.05.13г./
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1.6..„ИНТКО ИНТЕРНЕШЪНЪЛ КАЗИНО КЛУБ”ЕАД, гр. София /изх. № П1823/08.07.2013 г./,/вх. № И-1823/26.06.13г./
1.7.„САН МАРКО ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ”ЕООД, гр. София /изх. № П-1909/09.07.2013
г./,/вх. № И-1909/04.07.13г./
Раздел пети - Разглеждане на писмено искане за одобряване на вписани промени,
изразяващи се в промяна в състава на съвета на директорите:
1. За производство, разпространение и сервиз:
1.1.„КАЗИНО ТЕХНОЛОГИИ”АД, гр. София /изх. № П-1633/05.07.2013 г./,/вх. № И1633/31.05.13г./
Раздел шести - Предсрочно прекратяване действието на издадени лицензи:
1. За игри с игрални автомати:
1.1.ЕТ„ФРАМ-МАРИАН РАДЕВ”, гр. Троян /изх. № П-1765/05.07.2013 г./,/вх. № И1765/18.06.13г./
1.2.„КАЛИМАН”ЕООД, гр. София /изх. № П-1871/05.07.2013 г./,/вх. № И1871/01.07.13г./
1.3.„ТИ ЕНД ТИ”АД, гр. Варна /изх. № П-1894/05.07.2013 г./,/вх. № И-1894/03.07.13г./
Раздел седми - Разглеждане на писмено искане за потвърждаване извършването на
инвестициите при първоначален лиценз:
1.За игри в игрално казино:
1.1.„МАКРА-Т”ООД, гр. София /изх. № П-1904/08.07.2013 г./,/вх. № И-1904/30.05.13г./
Раздел осми - Разглеждане на писмено искане за издаване на лиценз за нов обект:
1. За игри с игрални автомати:
1.1.ЕТ „ГЕОРГИ ДЕМИРЕВ-КОНТИ”, гр. Русе /изх. № П-1612/09.07.2013 г./,/вх. № И1612/29.05.13г./
Раздел девети - Разглеждане на писмени искания за издаване на лицензи за обекти,
в които са се организирали хазартни игри:
1. За игри с игрални автомати:
1.1.„БЕФ”ООД, гр. Сливен /изх. № П-1727/05.07.2013 г./,/вх. № И-1727/12.06.13г./
1.2.„КОМЕРС”ЕООД, гр. Севлиево /изх. № П-1728/05.07.2013 г./,/вх. № И1728/12.06.13г./
Раздел десети - Разглеждане на писмени искания за издаване на лицензи за
производство, разпространение и сервиз на игрално оборудване и за внос,
разпространение и сервиз на игрално оборудване:
1. За производство, разпространение и сервиз на игрално оборудване:
1.1.AUSTRIAN GAMING INDUSTRIES GMBH, GUMPOLDSKIRCHEN /изх. № П1638/09.07.2013 г./,/вх. № И-1638/31.05.13г./
1.2.„КАЗИНО ТЕХНОЛОГИИ”АД, гр. София /изх. № П-1631/05.07.2013 г./,/вх. № И1631/31.05.13г./
1.3.„МЕДЖИК КОИН”ООД, гр. София /изх. № П-1758/05.07.2013 г./,/вх. № И1758/17.06.13г./
2. За внос, разпространение и сервиз на игрално оборудване:
2.1.„КАЗИНО ТЕХНОЛОГИИ”АД, гр. София /изх. № П-1632/05.07.2013 г./,/вх. № И1632/31.05.13г./
2.2.„МЕДЖИК КОИН”ООД, гр. София /изх. № П-1759/05.07.2013 г./,/вх. № И1759/17.06.13г./
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Раздел единадесети - Разглеждане на писмени искания за продължаване срока на
действие на издадени лицензи по чл. 36, ал. 1 от Закона за хазарта:
1. За игри с игрални автомати:
1.1.„КУИНС ТРЕЙД”ООД, гр. София /изх. № П-1589/09.07.2013 г./,/вх. № И1589/23.05.13г./
1.2.ЕТ„ПЕТЪР РАШКОВ”, гр. София /изх. № П-1628/09.07.2013 г./,/вх. № И1628/30.05.13г./
Раздел дванадесети - Разглеждане на писмено искане за продължаване срока на
действие на издаден лиценз по чл. 36, ал. 3 от Закона за хазарта:
1. За игри с игрални автомати:
1.1.„ПЛАНЕТ ТУР”ООД, гр. Пловдив /изх. № П-1839/09.07.2013 г./,/вх. № И1839/27.06.13г./
Раздел тринадесети - Разглеждане на подадени документи, предвидени в наредбата
по чл. 8, ал. 5 от ЗХ за издаване на лицензи за организиране на хазартни игри с
игрални автомати по Закона за хазарта, които удостоверяват извършването на
промени в организацията и дейността на организатори:
1. Докладна записка изх. № 795/05.07.2013 г. във връзка с представени документи от
„МАКАО 2” ООД, гр. Пловдив с вх. № 1097/30.04.2013 г. /Удостоверение за издаден
лиценз № И-2156/01.11.2012 г./
2. Докладна записка изх. № 796/05.07.2013 г. във връзка с представени документи от СД
”ЕЛДОРАДО-НПР-ИМПОРТ-ЕКСПОРТ-СИЕ”, гр. Панагюрище с вх. № 1006/23.04.2013
г. /Удостоверение за издаден лиценз № И-79/07.02.2013 г./
3. Докладна записка изх. № 797/05.07.2013 г. във връзка с представени документи от ЕТ
„КОСТА АЛЕКСИЕВ НИКОЛОВ – КАН”, гр. Нова Загора с вх. № 1044/26.04.2013 г.
/Удостоверение за издаден лиценз № И-557/08.05.2013 г./
4. Докладна записка изх. № 798/05.07.2013 г. във връзка с представени документи от
„БРАТЯ МАТЕВИ” ЕООД, гр. София с вх. № 1047/26.04.2013 г. /Удостоверение за
издаден лиценз № И-1316/05.06.2013 г./
5. Докладна записка изх. № 799/05.07.2013 г. във връзка с представени документи от
„ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ” ООД, гр. Мъглиж с вх. № 986/19.04.2013 г. /Разрешение № И477/02.04.2012 г./
6. Докладна записка изх. № 808/08.07.2013 г. във връзка с представени документи от
„КУИНС ТРЕЙД” ООД, гр. София с вх. № 1290/28.05.2013 г. / Удостоверение за издаден
лиценз № И-837/20.05.2012 г./
7.Докладна записка изх. № 809/08.07.2013 г. във връзка с представени документи от
„ЕЛДОРАДО-БАЦ” ООД, гр. София с вх. № 1022/24.04.2013 г. / Удостоверение за
издаден лиценз № И-541/03.04.2012 г./
8. Докладна записка изх. № И-1089/08.07.2013 г. във връзка с представени документи от
„СИЙ ГЕЙМС” ООД, гр. София с вх. № И-1089/12.04.2013 г. / Удостоверение за издаден
лиценз № И-816/28.05.2012 г./
9. Докладна записка изх. № 810/09.07.2013 г. във връзка с представени документи от
„БЛИЦ ТРЕЙД КЪМПАНИ” ООД, гр. София с вх. № 1057/26.04.2013 г. / Удостоверение
за издаден лиценз № И-2310/28.11.2012 г./
10. Докладна записка изх. № 811/09.07.2013 г. във връзка с представени документи от
„БЛИЦ ТРЕЙД КЪМПАНИ” ООД, гр. София с вх. № 1041/25.04.2013 г. / Удостоверение
за издаден лиценз № И-2638/22.01.2013 г./
11. Докладна записка изх. № 812/09.07.2013 г. във връзка с представени документи от
„БЛИЦ ТРЕЙД КЪМПАНИ” ООД, гр. София с вх. № 1074/29.04.2013 г. / Удостоверение
за издаден лиценз № И-2342/28.11.2012 г./
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12. Докладна записка изх. № 820/09.07.2013 г. във връзка с представени документи от ЕТ
„ГЕОРГИ ДЕМИРЕВ-КОНТИ”, гр. Русе с вх. № 1066/29.04.2013 г. / Удостоверение за
издаден лиценз № И-516/07.05.2013 г./
13. Докладна записка изх. № И-1059/09.07.2013 г. във връзка с представени документи
от „КОМЕРС” ЕООД, гр. Севлиево с вх. № И-1059/10.04.2013 г. / Удостоверение за
издаден лиценз № И-915/20.05.2013 г./
14. Докладна записка изх. № 821/09.07.2013 г. във връзка с представени документи от ЕТ
„ГЕОРГИ ДЕМИРЕВ-КОНТИ”, гр. Русе с вх. № 890/09.04.2013 г. / Удостоверение за
издаден лиценз № И-323/25.03.2013 г./
15. Докладна записка изх. № 822/09.07.2013 г. във връзка с представени документи от ЕТ
„РУМАР – ДИМО ДИМОВ”, гр. Варна с вх. № 987/09.04.2013 г. / Удостоверение за
издаден лиценз № И-624/08.05.2013 г./
16. Докладна записка изх. № 823/09.07.2013 г. във връзка с представени документи от
„АМЮГЕЙМС-БЪЛГАРИЯ”ООД, гр. Варна с вх. № 1095/30.04.2013 г. / Удостоверение
за издаден лиценз № И-528/08.05.2013 г./
17. Докладна записка изх. № 824/09.07.2013 г. във връзка с представени документи от
„ПЕЛТ” ЕООД, гр. Габрово с вх. № 1096/30.04.2013 г. / Удостоверение за издаден
лиценз № И-1493/06.06.2013 г./
Раздел четиринадесети - Разглеждане на писмени искания за промени в издадени
лицензи:
1. За игри в игрални казина:
1.1.„ПАША ЕНТЪРТЕЙМЪНТ”ЕАД, гр. София /изх. № П-1590/08.07.2013 г./,/вх. № И1590/23.05.13г./
1.2.„УИН СИТИ”ЕООД, гр. София /изх. № П-1650/05.07.2013 г./,/вх. № И1650/04.06.13г./
1.3.„ХОТЕЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛ”АД, гр. София /изх. № П-1722/08.07.2013 г./,/вх. № И1722/12.06.13г./
1.4.„ХОТЕЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛ”АД, гр. София /изх. № П-1782/08.07.2013 г./,/вх. № И1782/20.06.13г./
1.5.„ЕНТЕРТЕЙНМЪНТ”АД, гр. Пловдив /изх. № П-1796/05.07.2013 г./,/вх. № И1796/24.06.13г./
2. За игри с игрални автомати:
2.1.„ВЕНЕРА 1”ЕООД, гр. Пловдив /изх. № П-1570/05.07.2013 г./,/вх. № И1570/21.05.13г./
2.2.„КОРА”ЕООД, гр. Хасково /изх. № П-1599/08.07.2013 г./,/вх. № И-1599/27.05.13г./
2.3.„СИТ-99”ООД, гр. София /изх. № П-1643/05.07.2013 г./,/вх. № И-1643/31.05.13г./
2.4.„БРИЗ-Л”ЕООД, гр. София /изх. № П-1654/09.07.2013 г./,/вх. № И-1654/04.06.13г./
2.5.„КОМЕРС”ЕООД, гр. Севлиево /изх. № П-1655/05.07.2013 г./,/вх. № И1655/04.06.13г./
2.6.„СИЙ ГЕЙМС”ООД, гр. София /изх. № П-1665/08.07.2013 г./,/вх. № И1665/05.06.13г./
2.7.„ПРИНЦ-1”ЕООД, гр. Търговище /изх. № П-1666/05.07.2013 г./,/вх. № И1666/05.06.13г./
2.8.„КЕНОМАТ”ООД, гр. Бургас /изх. № П-1667/05.07.2013 г./,/вх. № И-1667/05.06.13г./
2.9.ЕТ „СИ-ЕЛ-ЕЛИТ-ЖЕЧО МАРИНОВ”, гр. Бургас /изх. № П-1669/08.07.2013 г./,/вх.
№ И-1669/06.06.13г./
2.10.„ШУГЪР ГЕЙМС”ООД, гр. София /изх. № П-1671/09.07.2013 г./,/вх. № И1671/06.06.13г./
2.11.ЕТ„ВАЛЕНТИН ДУМЧЕВ”, гр. Пловдив /изх. № П-1681/08.07.2013 г./,/вх. № И1681/07.06.13г./
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2.12.„УИН БЕТ-2”ООД, гр. София /изх. № П-1686/09.07.2013 г./,/вх. № И1686/07.06.13г./
2.13.„УИН БЕТ-2”ООД, гр. София /изх. № П-1687/09.07.2013 г./,/вх. № И1687/07.06.13г./
2.14.„ФОРТУНА ГЕЙМС”ООД, гр. Варна /изх. № П-1692/09.07.2013 г./,/вх. № И1692/07.06.13г./
2.15.„ФОРС”ООД, гр. Варна /изх. № П-1693/09.07.2013 г./,/вх. № И-1693/07.06.13г./
2.16.„ГЛОБЪЛ ЛИНК”ООД, гр. Свиленград /изх. № П-1707/08.07.2013 г./,/вх. № И1707/10.06.13г./
2.17.„РАДКА МОСКОВА”ООД, гр. Самоков /изх. № П-1718/09.07.2013 г./,/вх. № И1718/11.06.13г./
2.18. „КАЗИНО САЛОН”ЕООД, гр. София /изх. № П-1721/09.07.2013 г./,/вх. № И1721/11.06.13г./
2.19.„ХЕМУС ТУРС”ЕООД, гр. София /изх. № П-1724/05.07.2013 г./,/вх. № И1724/12.06.13г./
2.20.ЕТ „СИ-ЕЛ-ЕЛИТ-ЖЕЧО МАРИНОВ”, гр. Бургас /изх. № П-1740/09.07.2013 г./,/вх.
№ И-1740/13.06.13г./
2.21.ЕТ „СИ-ЕЛ-ЕЛИТ-ЖЕЧО МАРИНОВ”, гр. Бургас /изх. № П-1748/09.07.2013 г./,/вх.
№ И-1748/14.06.13г./
2.22.„СТАР ПРИНЦЕС”ЕАД, гр. Свиленград /изх. № П-1749/08.07.2013 г./,/вх. № И1749/14.06.13г./
2.23.„НАБА ИЙСТГРУП”ООД, гр. Варна /изх. № П-1766/08.07.2013 г./,/вх. № И1766/19.06.13г./
2.24.„ХЕМУС ТУРС”ЕООД, гр. София /изх. № П-1788/05.07.2013 г./,/вх. № И1788/21.06.13г./
2.25.„ПЛАНЕТ ТУР”ООД, гр. Пловдив /изх. № П-1803/09.07.2013 г./,/вх. № И1803/24.06.13г./
2.26.„ШАНС 07”ЕООД, гр. Поморие /изх. № П-1832/09.07.2013 г./,/вх. № И1832/27.06.13г./
2.27.„ШАНС 07”ЕООД, гр. Поморие /изх. № П-1833/08.07.2013 г./,/вх. № И1833/27.06.13г./
2.28.„БРИЗ-М”ЕООД, гр. София /изх. № П-1836/05.07.2013 г./,/вх. № И-1836/27.06.13г./
2.29.„ГРАНД КАЗИНО-2”ООД, гр. София /изх. № П-1841/08.07.2013 г./,/вх. № И1841/28.06.13г./
2.30.„ГРАНД КАЗИНО-1”ООД, гр. София /изх. № П-1842/08.07.2013 г./,/вх. № И1842/28.06.13г./
2.31.„ГРАНД КАЗИНО”ООД, гр. София /изх. № П-1843/08.07.2013 г./,/вх. № И1843/28.06.13г./
2.32.„ГРАНД КАЗИНО-3”ООД, гр. София /изх. № П-1844/09.07.2013 г./,/вх. № И1844/28.06.13г./
2.33.„ГРАНД КАЗИНО-1”ООД, гр. София /изх. № П-1845/09.07.2013 г./,/вх. № И1845/28.06.13г./
2.34.„ГРАНД КАЗИНО-1”ООД, гр. София /изх. № П-1846/09.07.2013 г./,/вх. № И1846/28.06.13г./
2.35. „НАВИ”ООД, гр. София /изх. № П-1848/09.07.2013 г./,/вх. № И-1848/28.06.13г./
3. За тото и лото игри:
3.1.ДП„БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София /изх. № П-1616/05.07.2013
г./,/вх. № И-1616/29.05.13г./
3.2.„ЕВРОБЕТ”ООД, гр. София /изх. № П-1677/05.07.2013 г./,/вх. № И-1677/06.06.13г./
3.3.„ЕВРОБЕТ”ООД, гр. София /изх. № П-1745/05.07.2013 г./,/вх. № И-1745/14.06.13г./
3.4.ДП„БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София /изх. № П-1799/05.07.2013
г./,/вх. № И-1799/24.06.13г./
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3.5.ДП„БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София /изх. № П-1835/05.07.2013
г./,/вх. № И-1835/27.06.13г./
4. За залагания върху резултати от спортни състезания:
4.1.„ЕВРОФУТБОЛ”ООД, гр. София /изх. № П-1579/09.07.2013 г./,/вх. № И1579/22.05.13г./
4.2ДП„БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София /изх. № П-1615/05.07.2013
г./,/вх. № И-1615/29.05.13г./
4.3„ЕВРОБЕТ”ООД, гр. София /изх. № П-1679/05.07.2013 г./,/вх. № И-1679/06.06.13г./
4.4„ЕВРОБЕТ”ООД, гр. София /изх. № П-1746/05.07.2013 г./,/вх. № И-1746/14.06.13г./
4.5.„ЕВРОФУТБОЛ”ООД, гр. София /изх. № П-1751/05.07.2013 г./,/вх. № И1751/14.06.13г./
4.6.ДП„БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София /изх. № П-1800/05.07.2013
г./,/вх. № И-1800/24.06.13г./
4.7.ДП„БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София /изх. № П-1834/05.07.2013
г./,/вх. № И-1834/27.06.13г./
5. За залагания върху случайни събития:
5.1.„ЕВРОБЕТ”ООД, гр. София /изх. № П-1678/05.07.2013 г./,/вх. № И-1678/06.06.13г./
5.2.„ЕВРОБЕТ”ООД, гр. София /изх. № П-1747/05.07.2013 г./,/вх. № И-1747/14.06.13г./
Раздел петнадесети - Разглеждане на писмени искания за утвърждаване на
задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри:
1. За игри в игрални казина:
1.1. „КАЗИНО ДИАМАНТ”ООД, гр. Пловдив /изх. № П-1552/05.07.2013 г./,/вх. № И1552/15.05.13г./
1.2.„ПАША ЕНТЪРТЕЙМЪНТ”ЕАД, гр. София /изх. № П-1680/09.07.2013 г./,/вх. № И1680/06.06.13г./
1.3.„СИТИ КАЗИНО ГРУП”ООД, гр. София /изх. № П-1705/09.07.2013 г./,/вх. № И1705/10.06.13г./
1.4.„АКТИВ-БГ”АД, гр. София /изх. № П-1817/05.07.2013 г./,/вх. № И-1817/25.06.13г./
2. За игри с игрални автомати:
2.1.„СИКС ГРУП-09”ЕООД, гр. София /изх. № П-1573/08.07.2013 г./,/вх. № И1573/21.05.13г./
2.2.„ВЕНИС КАЗИНОС”ООД, гр. София /изх. № П-1659/09.07.2013 г./,/вх. № И1659/05.06.13г./
2.3.„БЕЛФАСТ”ООД, гр. София /изх. № П-1660/09.07.2013 г./,/вх. № И-1660/05.06.13г./
2.4. „ГЕЙМЪР-2001”ЕООД, гр. София /изх. № П-1661/09.07.2013 г./,/вх. № И1661/05.06.13г./
2.5.„ГРАНД КАЗИНО-1”ООД, гр. София /изх. № П-1675/05.07.2013 г./,/вх. № И1675/06.06.13г./
2.6.„ЕМИЛИ ГЕЙМС”ЕООД, гр. София /изх. № П-1685/09.07.2013 г./,/вх. № И1685/07.06.13г./
2.7.„ГЕЙМЪР-2001”ЕООД, гр. София /изх. № П-1697/09.07.2013 г./,/вх. № И1697/10.06.13г./
3. За лото игри/утвърждаване образци на талони:
3.1.„ЕВРОБЕТ”ООД, гр. София /изх. № П-1739/05.07.2013 г./,/вх. № И-1739/13.06.13г./
Раздел шестнадесети - Поправка на очевидна фактическа грешка:
1. За игри с игрални автомати:
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1.1.„БРАТЯ МАТЕВИ”ЕООД, гр. София /изх. № П-1317-1/09.07.2013 г./,/вх. № И-13171/04.07.13г./
1.2.„АЛФА ГЕЙМ”ЕООД, гр. Варна /изх. № П-1591-1/05.07.2013 г./,/вх. № И-15911/03.07.13г./
Раздел седемнадесети - Разни:
1. Доклад във връзка с проект на Общи задължителни игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри със залагания върху резултати от спортни състезания и
надбягвания с коне и кучета от разстояние чрез интернет /изх. № 815/09.07.2013 г./
2. Доклад във връзка с постъпило в ДКХ писмо от Rational Group Ltd /изх. №
818/09.07.2013 г./

По раздел първи - Доклад във връзка с приемането на Общи задължителни
игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино,
Общи задължителни правила за работата и финансовия контрол при организиране
на хазартни игри в игрално казино и задължителни образци за счетоводна
отчетност и Общи задължителни изисквания за игралните казина по отношение на
вида на помещенията или сградата, минималната площ, разпределението на
помещенията и необходимото техническо оборудване за контрол по чл. 22, ал. 1, т.
4, 5 и 6 от Закона за хазарта /изх. № 696/09.07.2013 г./
На свое заседание, проведено на 24.06.2013 г., Държавната комисия по хазарта
(ДКХ) разгледа Доклад с изх. /изх. № 725/21.06.2013 г./ на председателя на ДКХ относно
приемането на нормативни административни актове - Общи задължителни игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино, Общи
задължителни правила за работата и финансовия контрол при организиране на хазартни
игри в игрално казино и задължителни образци за счетоводна отчетност и Общи
задължителни изисквания за игралните казина по отношение на вида на помещенията
или сградата, минималната площ, разпределението на помещенията и необходимото
техническо оборудване за контрол в изпълнение на законовата делегация на чл. 22, ал. 1,
т. 4 – 6 от Закона за хазарта (ЗХ). След одобряването на проектите на правила и
изисквания, същите беше публикувани на 25.06.2013 г. на интернет страницата на ДКХ,
като на заинтересованите лица бе дадена възможност да представят в 14-дневен срок от
публикуването предложения и становища по проектите.
Бележките и предложенията, постъпили в ДКХ при проведеното обществено
обсъждане, са включени в Справка за отразяване на получени становища по Общи
технически и функционални изисквания към игралния софтуер и комуникационното
оборудване за хазартни игри от разстояние. В тази справка са посочени и мотиви за
неприемане на част от постъпилите предложения.
По време на заседанието на 10.07.2013 г. членовете на ДКХ пристъпиха към
разглеждане на изготвените и съгласувани проекти. Запознаха се с предложенията и
приеха изложените в справката мотиви за неприемането на част от предложенията.
Предвид това след като разгледа и обсъди изготвените и съгласувани проекти
на основание чл. 22, ал. 1, т. 7 и ал. 3 от Закона за хазарта Държавната комисия по
хазарта
РЕШИ
1. Приема Общи задължителни игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри в игрално казино, Общи задължителни правила за работата и финансовия
контрол при организиране на хазартни игри в игрално казино и задължителни образци за
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счетоводна отчетност и Общи задължителни изисквания за игралните казина по
отношение на вида на помещенията или сградата, минималната площ, разпределението
на помещенията и необходимото техническо оборудване за контрол, с направените
бележки, предложения и уточнения.
2. Окончателната редакция на приетите Общи задължителни игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри в игрално казино, Общи задължителни
правила за работата и финансовия контрол при организиране на хазартни игри в игрално
казино и задължителни образци за счетоводна отчетност и Общи задължителни
изисквания за игралните казина по отношение на вида на помещенията или сградата,
минималната площ, разпределението на помещенията и необходимото техническо
оборудване за контрол да се обнародват в „Държавен вестник” и да се публикуват на
интернет страницата на Комисията.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
По раздел втори - Определяне на интернет страници, чрез които се организират
хазартни игри от лица, които не са получили лиценз по Закона за хазарта /изх. №
П-819/09.07.13 г./
С оглед компетентността си за определяне на интернет страници, чрез които се
организират хазартни игри от лица, които не са получи лиценз по Закона за хазарта, ДКХ
осъществява текущо проучване на интернет страници и техни поддомейни, чрез които се
организират хазартни игри от разстояние и са достъпни от територията на Република
България.
Извърши се проверка на следните интернет страници:
1.https://www.unibet.com.au/
2.http://www.unibet.co.uk/
3.https://www.unibet.fr /
4.http://www.unibet.de /
5.http://www.unibet.it/
6.http://www.unibet.be/
7.https://unibet.net/
8.https://www.maria.com/
9.https://www.mariacasino.dk
10.http://www.bet365.com.au
11.http://www.bet365.es/
12.http://www.365sb.com
13.http://bet365-bg.com/
14.http://www.italianbet365.com/
15.http://www.bet365.gr
16.http://www.bet365.dk/
17.http://www.12bet.com
18.http://www.12bet.co.uk/
19.http://www.5dimes.eu
20.http://www.youwin.com/
21.https://www.tipico.com/
22.http://www.canbet.com/
23.http://www.pinnaclesports.com/
24.http://www.betsbet303.com/
25.https://www.betsson.com/
26.https://www.comeon.com/
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Услугите, които се предоставят посредством посочените по-горе интернет
страници са осъществяване на залози онлайн. За всеки един регистрирал се участник,
интернет страниците следва да визуализират и приемат информация по регистрация,
залог, печалби и услуги за помощ и др. Информацията се обосновава на посочената в
„Условия и Правила” на интернет страниците информация, без да бъде проверявана
пълната функционалност на хазартни игри.
Всички интернет страници имат издаден лиценз за организиране на хазартни игри
от чужди държави и същите са посочени в проект на „Списък на интернет страници, чрез
които се организират хазартни игри от лица, които не са получили лиценз по Закона за
хазарта” (Обн., ДВ, бр. 26 от 2012 г., доп., бр. 54 от 2012 г., бр. 82 от 2012 г. и бр. 94 от
2012 г.).
Гореописаните интернет страници, чрез които се организират хазартни игри от
разстояние чрез интернет съгласно техните „Условия и Правила”, са достъпни и/или
активни от територията на Република България и са на лица, които не са получили лиценз
по ЗХ.
Законът за хазарта определя условията за организирането на хазартни игри на
територията на Република България. Съгласно разпоредбата на чл. 2, ал.1 от ЗХ, хазарт е
всяка игра на случайността, в която има залог и може да се получи печалба или да се
загуби залогът. Законодателят изрично е регламентирал, че на територията на Република
България хазарт може да се организира само с лиценз, издаден от ДКХ. Разрешението
дава право за организиране само на изрично посочените в него игри и не може да се
прехвърля.
В развитието на интернет пространството се забелязват тенденции към
организирано използване на букмейкърски къщи, регистрирали свои интернет адреси за
хазарт и интерактивни игри. В организирането на он-лайн хазарта съществува
възможността от злоупотреба от страна на нелицензираните хазартни оператори.
Повечето интернет доставчици (ISP), които предлагат и интернет хазарт, физически се
намират в офшорни зони. В резултат на това операторите могат да променят, преместват
или напълно да отстраняват сайтовете си в рамките на няколко минути. Тази възможност
позволява недобросъвестните оператори да вземат номера на кредитни карти, както и
пари, депозирани в сметките на играчите, след което да закрият дейността си. Освен
това компютърните хакери или самите хазартни оператори може чрез намеса в софтуера
да манипулират игрите в своя полза.
Участието в интернет хазартни игри, залагания върху резултати, online казино,
покер и др. не могат да бъдат защитени от българското законодателство при настъпили
нередности относно неизплащане на печалби, кражба на лични данни и други
злоупотреби поради факта, че интернет сайтовете, занимаващи се с хазарт, не са
получили лиценз от Държавна комисия по хазарт. Високата степен на обществена
опасност е отчетена от българския законодател, който е предвидил, че организирането
на хазартни игри без съответното разрешение е престъпление по смисъла на
Наказателния кодекс.
Посочените интернет страници не отговарят на изискванията, съдържащи се в
Закона за хазарта и на подзаконовите актове по неговото прилагане.
На основание чл. 25, ал. 1 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 14 от Закона за хазарта
Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
І. Допълва списъка на интернет страниците, чрез които се организират хазартни
игри от лица, които не са получили лиценз по Закона за хазарта.
IІ. Определя следните интернет страници, чрез които се организират хазартни
игри от лица, които не са получили лиценз по Закона за хазарта:
1.https://www.unibet.com.au/
2.http://www.unibet.co.uk/
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3.https://www.unibet.fr /
4.http://www.unibet.de /
5.http://www.unibet.it/
6.http://www.unibet.be/
7.https://unibet.net/
8.https://www.maria.com/
9.https://www.mariacasino.dk
10.http://www.bet365.com.au
11.http://www.bet365.es/
12.http://www.365sb.com
13.http://bet365-bg.com/
14.http://www.italianbet365.com/
15.http://www.bet365.gr
16.http://www.bet365.dk/
17.http://www.12bet.com
18.http://www.12bet.co.uk/
19.http://www.5dimes.eu
20.http://www.youwin.com/
21.https://www.tipico.com/
22.http://www.canbet.com/
23.http://www.pinnaclesports.com/
24.http://www.betsbet303.com/
25.https://www.betsson.com/
26.https://www.comeon.com/
IIІ. На основание чл. 22, ал. 1, т. 14 от Закона за хазарта разпорежда да се
преустанови нарушението на чл. 3, ал. 1 от Закона за хазарта, а именно да се
преустанови организирането на хазартни игри без лиценз, издаден от Държавната
комисия по хазарта, чрез посочените 26 /двадесет и шест/ интернет страници и чрез
техните поддомейни, които са достъпни и/или активни от територията на Република
България.
ІV. Възлага на администрацията на ДКХ да публикува актуализирания списък по
чл. 22, ал. 1, т. 14 от Закона за хазарта на интернет страницата на комисията в
законоустановения срок, както и периодично да докладва за резултатите от текущото
проучване на интернет страници, чрез които се организират хазартни игри от лица,
които не са получили лиценз по Закона за хазарта, с оглед неговото поддържане и
обновяване.
V. На основание чл. 87 от Закона за хазарта решението подлежи на незабавно
изпълнение, независимо дали е обжалвано. Обжалването му не спира изпълнението.
Решението може да бъде обжалвано пред Административен съд София - град в
14-дневен срок от съобщаването му.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
По трети раздел - Утвърждаване на одобрени от Българския институт по
метрология типове и модификация на игрално оборудване, които могат да се
произвеждат и внасят, за да се експлоатират в страната /изх. № П-825/09.07.13 г./
До 08.07.2013 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, са получени 5 /пет/ броя
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удостоверения за одобрени от Българския институт по метрология типове на игрално
оборудване и модификации и 1 /един/ брой система за формиране на премия джакпот.
Във връзка с 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 следната одобрените до 08.07.2013 г. от БИМ 5 /пет/ броя типове на игрално
оборудване и модификации и 1 /един/ брой система за формиране на премия джакпот,
които могат да се произвеждат и внасят, за да се експлоатират в страната, както следва:
1. ИГРАЛЕН АВТОМАТ:
№
Удостов
по ред е-рение
№/
дата на
издаване
1.
ИА 2286
08.07.20
13

Наименование

Тип / версия
Вид

MAGIC COIN

VN-91-MF-D
версия
POWERSTATIO
N ULTIMATE

видеорийл 32 игри:
1. MAGIC COIN
CASINO
2. MAGIC COIN
CASINO II
3. FRUITY SWEETIES
4. HUNT! HUNT!
HUNT!
5. LOS BANDIDOS
6. CHATEAU ROBER
7. CHATEAU ROBER II
8. CAPTAIN CASH
DELUXE
9. STUDIO GOLD
10.HOT 7’S
11.20 LINES HOT
12.EXTRA DIAMONDS
13.FRUITS HOT
14.DIAMONDS HOT
15.HOT LINE
16.DIAMONDS XTREME
17.ROYAL SPOT
18.MIЯROR HOT
19.CRAZY DIAMONDS
RUNNER
20.CRAZY DIAMONDS
TURBO
21.CRAZY DIAMONDS
II
22.CRAZY DIAMONDS
DELUXE
23.CRAZY DIAMONDS
CASCADE
24.CRAZY DIAMONDS
BOMB
25.CRAZY DIAMONDS
ECLIPS
26.“CRAZY DIAMONDS
CLASSIC”
Видеопокер
27.JACKS OR BETTER
28.DEUCES WILD
29.4x4 JOKERS
30.JACKS OR BETTER
Deluxe
31.DEUCES WILD
Deluxe
32.4x4 JOKERS Deluxe

Производител/
вносител/номер
на разрешение/
удостоверение
„МЕДЖИК
КОИН” ООД
№ И-741 от
30.05.2011 г.

Заявител
„МЕДЖИ
К КОИН”
ООД

2. МОДИФИКАЦИЯ НА ИГРАЛЕН АВТОМАТ:
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№ по
ред

Допълнение

Удостоверение
№

Наименование

Тип/версия

Вид

1.

ИА 1839.2
03.07.2013

ИА 1839
12.02.2010

JOPPY

Game Star

видеорийл 36
игри:

Производител /
вносител/
номер на
Разрешение/
удостоверение

Заявител

„ДЖИ.ПИ.ЕЛ” „ДЖИ.ПИ.
ЕООД, № И- ЕЛ” ЕООД
1973/18.11.10 г.

1. Golden Reef
2. Majestic
Mekong
3. Samurai
Spirit
4. Las Vegas
Classic
5. Knock Out
6. Lucky
Charm
7. The Phantom
of the
Opera
8. Super Goal
9. Sizzling Slot
Mashine
10. Safari
11. Lucky Lions
12. Lotus
Princess
13. 9 Dragons
14. Ave Caesar
15. Desert Wolf
16. Black Pearl
17. Cleopatra
18. Farm Mania
19. GS’s Frog
Prince
20. Search for
Atlantis
21. Tutankhamo
n
22. Nightshade
23. Diamond
Fever
24. The Inca
Empire
25. Juicy Fruits
Classics
26. Viva Mexico

3. ИГРАЛНИ МАСИ:
№
по
ред
1.

Удостоверение
№
ИМ 099
03.07.2013

2.

ИМ 100
03.07.2013

3.

ИМ 101
03.07.2013

Вид на хазартната игра
ИГРАЛНА МАСА ЗА
„АМЕРИКАНСКА
РУЛЕТКА”
ИГРАЛНА МАСА ЗА
ИГРА С КАРТИ
тип КАРИБСКИ ПОКЕР
ИГРАЛНА МАСА ЗА
ИГРА С КАРТИ
тип „БЛЕК ДЖАК”

Производител / вносител
номер на
разрешение/удостоверение

Заявител

„БАЛКАНФОН” ЕООД
№ И-2018 / 30.12.2012

„БАЛКАНФОН”
ЕООД

„БАЛКАНФОН” ЕООД
№ И-2018 / 30.12.2012

„БАЛКАНФОН”
ЕООД

„БАЛКАНФОН” ЕООД
№ И-2018 / 30.12.2012

„БАЛКАНФОН”
ЕООД
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4. СИСТЕМА ЗА ФОРМИРАНЕ НА ПРЕМИЯ ДЖАКПОТ ПРИ
ВЗАИМНОСВЪРЗАНИ ИГРАЛНИ АВТОМАТИ:
№
по
ред

Удостоверение
№

1.

ДП 107
08.07.2013

Тип/ Версия

Система за формиране на премия „ДЖАКПОТ”
при взаимно свързани игрални автомати G E M
Предназначен е за свързване на игрални автомати
по протокол SAS 4.0 и по-висок чрез
специализирани контролери Shiva SAS и
мрежови концентратори PowerSwich в локална
LAN мрежа, кодирайки предаваната информация.
Системата формира премии тип Progressive
Jackpot за един или няколко свързани в групи
игрални автомати; премиите могат да бъдат
различни за всяка от използваните деноминации;
при достигането на предварително зададените
критерии (печеливша комбинация) обявява
спечелването им. Формира до 10 премии Jackpot
тип Mystery за един или няколко свързани в
групи игрални автомати, които могат да се
различават по началната и крайната си стойност
и процента на нарастване. Всяка група може да
участва при формирането и разпределението на
една или няколко от премиите. При достигане на
предварително зададена стойност на залозите ,
въведени от играча в системата , обявява
спечелването им чрез изписване съответната
информация на „Джакпот” таблото.

Производител /
вносител
номер на
разрешение
„БАЛКАНФОН”
ЕООД
№ И-2018 /
30.12.2012

Заявител

„БАЛКАНФ
ОН” ЕООД

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 до 08.07.2013 г. от Българския институт по
метрология 5 /пет/ броя типове и модификации на игрално оборудване и 1 /един/ брой
система за формиране на премия джакпот, които могат да се произвеждат и внасят, за да
се експлоатират в страната.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
По раздел четвърти - Разглеждане на писмени искания за одобряване на вписани
промени в обстоятелствата по издадени лицензи и други промени в издадени
лицензи:
1. За игри в игрални казина:
1.1„АКТИВ-БГ”АД, гр. София /изх. № П-1603/08.07.2013 г./,/вх. № И-1603/27.05.13г./
На 27.05.2013 г. с вх. № И-1603, 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 20 /двадесет/ броя игрални автомата и утвърждаване на
промени в Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на
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хазартни игри в игрално казино с адрес: гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 131,
х-л „София Принцес Хотел”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се
извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията
на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на
разрешения за извършване на промени в тях. 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 чл. 72, ал. 2 от ЗХ председателят на ДКХ предлага на членовете на
Държавната комисия по хазарта да разгледа направеното предложение и да вземе
решение, с което:
I. ДКХ да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз
на „АКТИВ-БГ” АД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Сердика”,
бул. „Княгиня Мария Луиза” № 131, ЕИК: 121634959, представлявано от Зейнеп
Бирбудак и Мехмет Бурхан Ергенч или Зейнеп Бирбудак и Мехмет Йозгюр Бюйюкер,
или Мехмет Бурхан Ергенч и Мехмет Йозгюр Бюйюкер, само двама по двама,
изразяващи се в подмяна на 20 /двадесет/ 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. ДКХ 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. Модификация на 1 /един/ брой система за формиране на премия джакпот
тип Classic Blend Jackpot System (CBJS), идентификационен номер CBJS 05445.
2. Подмяна на игрални автомати, свързани към система за формиране на
премия джакпот тип Classic Blend Jackpot System (CBJS), идентификационен номер
CBJS 05445.
3. След промените в игралното казино ще функционират следните системи
за формиране на премия джакпот:
Тип, версия

Производител

Идентификационен
номер

Удостоверение
за одобрен тип
ДП

Classic Blend Jackpot
System (CBJS)
WMSP, MONEY TO
BURN

„Евро Геймс Технолоджи”
ООД

CBJS 05445

022.1

Процент
на
отчислени
е
1.0

WMS Gaming Inc.

ACUSCBGA138036

053

1.45

3.

BGJP 60-04, Fusion

„Казино Технологии” АД

JP 110606-132

052

4.0

4.

Amatic

Amatic Industries GmbH

FU120116-002

101

1.99

5.

Vega Jackpot System EGTJS22

83328

099

2.0

6.

Mystery Jackpot PR-08

11187895

077

2.0

7.

Mystery Jackpot PR-08

„Евро Геймс Технолоджи“
ООД
S.C.Techno Gaming Solution
S.R.L.
S.C.Techno Gaming Solution
S.R.L.

11187896

077

2.0

№
1.
2.

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
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Против - няма.
1.2.„САН МАРКО ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ”ЕООД, гр. София /изх. № П-1609/09.07.2013
г./,/вх. № И-1609/28.05.13г./
На 28.05.2013 г. с вх. № И-1609, 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 „САН МАРКО
ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ” ЕООД, гр. София, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата,
намаляване с 2 /два/ 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, район „Младост”, ж.к. „Младост-3”, бул. „Александър
Малинов” № 77.
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 извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на
разрешения за извършване на промени в тях. 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 чл. 72, ал. 2 от ЗХ председателят на ДКХ предлага на членовете на
Държавната комисия по хазарта да разгледа направеното предложение и да вземе
решение, с което:
I. ДКХ да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз
на „САН МАРКО ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр.
София, район „Сердика”, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 131, ЕИК: 130935662,
представлявано само двама по двама от Махмут Метин Шахин, Ейуп Канад Челик,
Ихсан Ердемгил, Бирбудак Юксел и Ахмет Февзи Атай – управители, изразяващи се в
подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата и намаляване с 2 /два/ броя игрални автомата
в игрално казино с адрес: гр. София, район „Младост”, ж.к. „Младост-3”, бул.
„Александър Малинов” № 77.
След промените в игралното казино ще бъдат в експлоатация 6 /шест/ броя
игрални маси и 72 /седемдесет и два/ броя игрални автомата с 79 /седемдесет и девет/
броя игрални места.
ІІ. ДКХ да утвърди на „САН МАРКО ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ” ЕООД, гр.
София, Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на
хазартни игри в игрално казино, включващи следните промени:
1. Модификация на система за формиране на премия джакпот - 1 /един/
брой:
- тип Classic Blend Jackpot System (CBJS), идентификационен номер 10498.
2. Подмяна на игрални автомати, свързани към система за формиране на
премия джакпот:
- тип Classic Blend Jackpot System (CBJS), идентификационен номер 10498.
3. Промяна на броя игрални автомати, свързани към система за формиране
на премия джакпот:
- тип Mystery Jackpot, PR-08, идентификационен номер 11187890.
4. След промените в игралното казино ще функционират следните системи
за формиране на премия джакпот:
№

Тип, версия

Производител

1.

Classic Blend Jackpot System
(CBJS)

2.

BGJP 60-04, Fusion

3.

Mystery Jackpot, PR-08

„Евро Геймс
Технолоджи” ООД
„Казино Технологии”
АД
S.C.Techno Gaming

Идентификационе
н номер

Удостоверение
за одобрен тип
ДП

Процент на
отчисление

10498

022.1

1.1

JP 110606-131

052

2.0

11187890

077

1.5
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4.

Atronic Progressive Link,
King Kong Kash

Solution S.R.L.
Atronic International
GmbH

11029327

054

4.0

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.3.„АКТИВ-БГ”АД, гр. София /изх. № П-1658/08.07.2013 г./,/вх. № И-1658/05.06.13г./
На 05.06.2013 г. с вх. № И-1658, 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 „АКТИВ-БГ”,
гр. София, за намаляване с 2 /два/ броя игрални автомата в игрално казино с адрес: гр.
София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 131, х-л „София Принцес хотел”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се
извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията
на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на
разрешения за извършване на промени в тях. 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 – 3 от
ЗХ председателят на ДКХ предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да
разгледа направеното предложение и да вземе решение, с което:
ДКХ да даде разрешение за извършване на промяна в издадения лиценз на
„АКТИВ-БГ” АД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Сердика”, бул.
„Княгиня Мария Луиза” № 131, ЕИК: 121634959, представлявано от Зейнеп Бирбудак и
Мехмет Бурхан Ергенч или Зейнеп Бирбудак и Мехмет Йозгюр Бюйюкер, или Мехмет
Бурхан Ергенч и Мехмет Йозгюр Бюйюкер, само двама по двама, изразяваща се в
намаляване с 2 /два/ 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 144 /сто четиридесет и четири/ броя игрални автомата
със 158 /сто петдесет и осем/ броя игрални места.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.4.„АКТИВ-БГ”АД, гр. София /изх. № П-1828/08.07.2013 г./,/вх. № И-1828/27.06.13г./
На 27.06.2013 г. с вх. № И-1828, 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 „АКТИВ-БГ”
АД, гр. София, за промени в обстоятелствата, вписани в издаден лиценз за организиране
на хазартни игри в игрално казино.
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 извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
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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 ЗХ председателят на ДКХ предлага на членовете на Държавната комисия по
хазарта да разгледа направеното предложение и да вземе решение, с което:
ДКХ да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на
„АКТИВ-БГ” АД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Сердика”, бул.
„Княгиня Мария Луиза” № 131, ЕИК: 121634959, представлявано от Зейнеп Бирбудак и
Мехмет Бурхан Ергенч или Зейнеп Бирбудак и Мехмет Йозгюр Бюйюкер, или Мехмет
Бурхан Ергенч и Мехмет Йозгюр Бюйюкер, само двама по двама, изразяваща се в
промяна в управлението на дружеството /на 13.06.2013 г. като представители са
заличени Нури Билгеч и Тезлер Халюк, а са вписани Мехмет Йозгюр Бюйюкер и
Мехмет Бурхан Ергенч/.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.5.„ИНТКО ИНТЕРНЕШЪНЪЛ КАЗИНО КЛУБ”ЕАД, гр. София /изх. № П1592/08.07.2013 г./,/вх. № И-1592/23.05.13г./
На 23.05.2013 г. с вх. № И-1592, 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 „ИНТКО
ИНТЕРНЕШЪНЪЛ КАЗИНО КЛУБ” ЕАД, гр. София, за подмяна на 4 /четири/ броя
игрални автомата и утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и
правила за организиране и провеждане на хазартни игри в игрално казино с адрес: гр.
София, район „Красно село”, бул. „Тотлебен” № 8, хотел „Родина”.
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 извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на
разрешения за извършване на промени в тях. 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 чл. 72, ал. 2 от ЗХ председателят на ДКХ предлага на членовете на
Държавната комисия по хазарта да разгледа направеното предложение и да вземе
решение, с което:
I. ДКХ да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз
на „ИНТКО ИНТЕРНЕШЪНЪЛ КАЗИНО КЛУБ” ЕАД със седалище и адрес на
управление: гр. София, район „Красно село”, бул. „Тотлебен” № 8, хотел „Родина”, ет.
21, ЕИК: 130240874, представлявано от от Нури Билгеч и Ерсан Догру или Нури Билгеч
и Росен Солаков или Росен Солаков и Ерсан Догру, само двама по двама, изразяващи се
в подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрално казино с адрес: гр. София,
район „Красно Село”, бул. „Тотлебен” № 8, хотел „Родина”.
След промените в игралното казино ще бъдат в експлоатация 8 /осем/ броя
игрални маси и 69 /шестдесет и девет/ броя игрални автомата със 76 /седемдесет и шест/
броя игрални места.
ІІ. ДКХ да утвърди на „ИНТКО ИНТЕРНЕШЪНЪЛ КАЗИНО КЛУБ” ЕАД,
гр. София, Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на
хазартни игри в игрално казино, включващи следните промени:
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1. Модификация на система за формиране на премия джакпот - 1 /един/
брой:
- система тип Classic Blend Jackpot System (CBJS), идентификационен №
CBJS 05444.
2. Промяна на броя игрални автомати, свързани към система за формиране
на премия джакпот:
- тип Classic Blend Jackpot System (CBJS), идентификационен № CBJS
05444.
3. След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
№

Тип, версия

1.

BGJP 60-04, Fusion

2.

Classic Blend Jackpot System
(CBJS)

3.

Mystery Jackpot, PR-08

4.

Mystery Jackpot, PR-08

Производител
„Казино
Технологии” АД
„Евро Геймс
Технолоджи” ООД
S. C. Tehno Gaming
Solution S.R.L.
S. C. Tehno Gaming
Solution S.R.L.

Идентификационен
номер

Удостоверение
за одобрен тип
ДП

Процент на
отчисление

JP 070924-122

052

2.58

CBJS 05444

022.1

1.0

11187768

077

2.0

11187769

077

2.0

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.6..„ИНТКО ИНТЕРНЕШЪНЪЛ КАЗИНО КЛУБ”ЕАД, гр. София /изх. № П1823/08.07.2013 г./,/вх. № И-1823/26.06.13г./
На 26.06.2013 г. с вх. № И-1823, 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 „ИНТКО
ИНТЕРНЕШЪНЪЛ КАЗИНО КЛУБ” ЕАД гр. София, за промяна в обстоятелствата,
вписани в издаден лиценз за организиране на хазартни игри в игрално казино.
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 извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на
разрешения за извършване на промени в тях. 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 и чл. 37,
ал. 1 – 4 от Закона за хазарта председателят на ДКХ предлага на членовете на
Държавната комисия по хазарта да разгледа направеното предложение и да вземе
решение, с което:
ДКХ да даде разрешение за извършване на промяна в издадения лиценз на
„ИНТКО ИНТЕРНЕШЪНЪЛ КАЗИНО КЛУБ” ЕАД със седалище и адрес на
управление: гр. София, район „Красно село”, бул. „Тотлебен” № 8, хотел „Родина”, ет.
21, ЕИК: 130240874, представлявано от Нури Билгеч и Ерсан Догру или Нури Билгеч и
Росен Солаков или Росен Солаков и Ерсан Догру, само двама по двама, изразяваща се в
промяна в управлението на дружеството /На 19.06.2013 г. като представители са вписани
Росен Людмилов Солаков и Нури Билгеч, а Ихсан Ердемгил и Бахадър Гюр са заличени
като представители на дружеството/.
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Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.7.„САН МАРКО ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ”ЕООД, гр. София /изх. № П-1909/09.07.2013
г./,/вх. № И-1909/04.07.13г./
На 04.07.2013 г. с вх. № И-1909, 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 „САН МАРКО
ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ” ЕООД, гр. София, за промяна в обстоятелствата, вписани в
издаден лиценз за организиране на хазартни игри в игрално казино.
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 извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на
разрешения за извършване на промени в тях. 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 ЗХ председателят на ДКХ предлага на членовете на Държавната комисия по
хазарта да разгледа направеното предложение и да вземе решение, с което:
ДКХ да даде разрешение за извършване на промяна в издадения лиценз на
„САН МАРКО ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр.
София, район „Сердика”, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 131, ЕИК: 130935662,
представлявано само двама по двама от Махмут Метин Шахин, Ейуп Канад Челик,
Ихсан Ердемгил, Бирбудак Юксел и Ахмет Февзи Атай – управители, изразяваща се в
промяна в управлението на дружеството /на 25.06.2013 г. като управител е заличен Росен
Людмилов Солаков, а е вписан Ихсан Ердемгил/.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
По раздел пети - Разглеждане на писмено искане за одобряване на вписани
промени, изразяващи се в промяна в състава на съвета на директорите:
1. За производство, разпространение и сервиз:
1.1.„КАЗИНО ТЕХНОЛОГИИ”АД, гр. София /изх. № П-1633/05.07.2013 г./,/вх. № И1633/31.05.13г./
На 31.05.2013 г. с вх. № И-1633, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, чл. 32 и
чл. 37, ал. 4 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО
ТЕХНОЛОГИИ” АД, гр. София, за промяна в състава на съвета на директорите.
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 извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на
разрешения за извършване на промени в тях. Поради което и на основание чл. 33, ал. 9
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във връзка чл. 32 и чл. 37, ал. 4 от ЗХ председателят на ДКХ предлага на членовете на
Държавната комисия по хазарта да разгледа направеното предложение и да вземе
решение, с което:
ДКХ да одобри вписаната промяна в Търговския регистър на „КАЗИНО
ТЕХНОЛОГИИ” АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Триадица”,
ул. „Алабин” № 34, ЕИК: 130134141, представлявано от Иван Маринов Цанкарски и
Соня Николаева Николова – членове на съвета на директорите, заедно, изразяваща се в
промяна в съвета на директорите на дружеството /на 22.05.2013 г. Чипак Андор Петер е
заличен като член на съвета на директорите/.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
По раздел шести - Предсрочно прекратяване действието на издадени лицензи:
1. За игри с игрални автомати:
1.1.ЕТ„ФРАМ-МАРИАН РАДЕВ”, гр. Троян /изх. № П-1765/05.07.2013 г./,/вх. № И1765/18.06.13г./
На 18.06.2013 г. с вх. № И-1765, 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 „ФРАМ – МАРИАН
РАДЕВ”, гр. Троян, за прекратяване действието на лиценз за организиране на хазартни
игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Троян, област Ловеч, ул. „Васил
Левски” № 20, за който е издадено Удостоверение за издаден лиценз № И-294 от
25.03.2013 г.
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 извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на
разрешения за извършване на промени в тях. Таксата за издаване на лиценза е заплатена
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 ЗХ председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта да разгледа
направеното искане и да вземе решение, с което:
ДКХ предсрочно да прекрати лиценз, за който е издадено Удостоверение за
издаден лиценз № И-294 от 25.03.2013 г. за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Троян, област Ловеч, ул. „Васил Левски” № 20,
издаден на ЕТ „ФРАМ – МАРИАН РАДЕВ”, със седалище и адрес на управление:
гр.Троян, област Ловеч, ул. „Г. С. Раковски” № 16, ЕИК: 040353506, представляван от
Мариан Лалев Радев – /физическо лице - търговец/.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.2.„КАЛИМАН”ЕООД,
1871/01.07.13г./

гр.

София

/изх.

№

П-1871/05.07.2013

г./,/вх.

№

И-
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На 01.07.2013 г. с вх. № И-1871, 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 „КАЛИМАН”, ЕООД
гр. София, за прекратяване действието на лиценз за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Каварна, област Добрич, общински пазар,
търговски обект № 12, за който е издадено Удостоверение за издаден лиценз № И-7381от 07.06.2013 г.
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 извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на
разрешения за извършване на промени в тях. Таксата за издаване на лиценза е заплатена
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 ЗХ председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта да разгледа
направеното искане и да вземе решение, с което:
ДКХ предсрочно да прекрати лиценз, за който е издадено Удостоверение за
издаден лиценз № И-738-1 от 07.06.2013 г. за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Каварна, област Добрич, общински пазар, търговски
обект № 12, издаден на „КАЛИМАН” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр.
София, р-н „Младост”, бул. „Цариградско шосе”, 7-ми километър, сграда на ЗИТ,
корпус ІІ, ет. 3, ЕИК: 040787168, представлявано от Румен Манолов Данаилов и Христо
Петров Христов – управители, поотделно.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.3.„ТИ ЕНД ТИ”АД, гр. Варна /изх. № П-1894/05.07.2013 г./,/вх. № И-1894/03.07.13г./
На 03.07.2013 г. с вх. № И-1894, 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 „ТИ ЕНД ТИ”, АД гр.
Варна, за прекратяване действието на лиценз за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Варна, район „Младост”, бул. „Сливница”
№ 201, обект Б 101, за който е издадено Удостоверение за издаден лиценз № И-5 от
06.02.2013 г.
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 извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на
разрешения за извършване на промени в тях. Таксата за издаване на лиценза е заплатена
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 ЗХ председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта да разгледа
направеното искане и да вземе решение, с което:
ДКХ предсрочно да прекрати лиценз, за който е издадено Удостоверение за
издаден лиценз № И-5 от 06.02.2013 г. за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Варна, район „Младост”, бул. „Сливница” № 201,
обект Б 101, издаден на „ТИ ЕНД ТИ” АД, със седалище и адрес на управление: гр.
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Варна, район „Приморски”, ул. „Евлоги Георгиев”, бл. 25, вх. Д, ет. 2, ап. 21, ЕИК:
148096118, представлявано от Тихомир Иванов Тенев - управител.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
По раздел седми - Разглеждане на писмено искане за потвърждаване извършването
на инвестициите при първоначален лиценз:
1.За игри в игрално казино:
1.1.„МАКРА-Т”ООД, гр. София /изх. № П-1904/08.07.2013 г./,/вх. № И-1904/30.05.13г./
На 30.05.2013 г. с вх. № И-1627, в съответствие с чл. 5, ал. 2, чл. 22, ал. 1,
т. 1 и чл. 32 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „МАКРА-Т” ООД,
гр. София, за потвърждаване извършването на инвестициите при първоначален лиценз за
организиране на хазартни игри в игрално казино, за срок от 5 /пет/ години в игрално
казино с адрес: гр. София, община Средец, площад „Народно събрание” № 4 /по
Решение № Р-И-1627/28.06.2013 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 извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на
разрешения за извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни такси
поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 5, ал. 2, чл. 22, ал. 1, т. 1 от ЗХ
председателят на ДКХ предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да
разгледа направеното предложение и да вземе решение, с което:
ДКХ да потвърди извършването на инвестициите при първоначален
лиценз за организиране на хазартни игри от „МАКРА-Т” ООД, със седалище и адрес на
управление: гр. София, р-н „Лозенец”, ул. „Криволак” № 61, ЕИК: 040999826,
представлявано от Красимир Любенов Томов - управител, за организиране на хазартни
игри в игрално казино за срок от 5 /пет/ години в обект с адрес: гр. София, площад
„Народно събрание” № 4.
ДКХ да разпореди издаването на удостоверение по чл. 34, ал. 1 от Закона
за хазарта.
На основание чл. 23, ал. 3 от Закона за хазарта на заседанието
присъстваха г-н Красимир Томов – управител на „МАКРА-Т”ООД и г-жа Д.Д. –
пълномощник.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
По раздел осми - Разглеждане на писмено искане за издаване на лиценз за нов
обект:
1. За игри с игрални автомати:
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1.2.ЕТ „ГЕОРГИ ДЕМИРЕВ-КОНТИ”, гр. Русе /изх. № П-1612/09.07.2013 г./,/вх. № И1612/29.05.13г./
На 29.05.2013 г. с вх. № И-1612, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 1, т. 11 и
чл. 32 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „ГЕОРГИ ДЕМИРЕВ
- КОНТИ”, гр. Русе, за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални
автомати, за срок от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес: гр. Русе, кръстовище бул.
„Цар Освободител”/ул. „Петко Д. Петков”.
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.
Наблюдаващият 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. 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 дължимата държавна такса поради което и на основание чл. 33,
ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1, т. 11 и чл. 69, ал. 1 и 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. ДКХ да издаде лиценз на ЕТ „ГЕОРГИ ДЕМИРЕВ - КОНТИ” със
седалище и адрес на управление: гр. Русе, ул. „Муткурова № 2, ЕИК: 827138492,
представляван от Георги Минков Демирев /физическо лице – търговец/, за организиране
на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Русе, кръстовище бул.
„Цар Освободител”/ ул. „Петко Д. Петков”.
В игралната зала ще бъдат инсталирани и експлоатирани 26 /двадесет и
шест/ броя игрални автомата с 31 /тридесет и един/ броя игрални места.
II. ДКХ да утвърди на ЕТ „ГЕОРГИ ДЕМИРЕВ - КОНТИ”, гр. Русе:
1. Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни
игри с игрални автомати в игрална зала;
2. Задължителни правила за организацията на работата и финансовия
контрол при организиране на хазартни игри с игрални автомати и задължителни образци
за счетоводна отчетност;
3. Задължителни изисквания за игралните зали по отношение на вида на
помещенията или сградата, минималната площ, разпределението на помещенията и
необходимото техническо оборудване за контрол;
4. Задължителни технически изисквания за системите за контрол върху
хазартните игри и игралното оборудване.
III. В игралната зала ще бъдат инсталирани 8 /осем/ броя системи за
формиране на премия джакпот:
- тип Classic Blend Jackpot System (CBJS), идентификационен № CBJS
08607, която ще отчислява 1% от залозите, направени чрез свързаните в системата 5
/пет/ броя игрални автомата;
- тип BGJP 20.11, версия 1.01, идентификационен № JP 120109-101, която
ще отчислява 1% от залозите, направени чрез свързаните в системата 2 /два/ броя
игрални автомата;
- тип BGJP 20.11, версия 1.01, идентификационен № JP 061010-001, която
ще отчислява 1% от залозите, направени чрез свързаните в системата 3 /три/ броя
игрални автомата;
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- тип BGJP 20.11, версия 1.01, идентификационен № JP 120109-102, която
ще отчислява 1% от залозите, направени чрез свързаните в системата 2 /два/ броя
игрални автомата;
- тип BGJP 60-04, версия Fusion, идентификационен № JP 120109-103,
която ще отчислява 1,5% от залозите, направени чрез свързаните в системата 6 /шест/
броя игрални автомата;
- тип Classic Blend Jackpot System (CBJS), идентификационен № 10475,
която ще отчислява 1% от залозите, направени чрез свързаните в системата 4 /четири/
броя игрални автомата;
- CAT 4 CASH тип EGT-JS31, идентификационен № 87835, която ще
отчислява 5% от залозите, направени чрез свързаните в системата 3 /три/ броя игрални
автомата;
- тип EUROCON-1, идентификационен № 012, която ще отчислява 1% от
залозите, направени чрез свързаните в системата 22 /двадесет и два/ броя игрални
автомата.
ІV. В игралната зала ще функционират следните системи за формиране на
премия джакпот:
№

Тип, версия

Производител

1.

Classic Blend Jackpot System
(CBJS)

2.

BGJP 20.11, 1.01

3.

BGJP 20.11, 1.01

4.

BGJP 20.11, 1.01

5.

BGJP 60-04, Fusion

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

6.

Classic Blend Jackpot System
(CBJS)

7.

CAT 4 CASH тип EGT-JS31

8.

EUROCON-1

„Геймпром” ЕООД

Идентификационен
номер

Удостоверение
за одобрен тип
ДП

Процент на
отчисление

CBJS 08607

022

1.0

JP 120109-101

003

1.0

JP 061010-001

003

1.0

JP 120109-102

003

1.0

JP 120109-103

052

1.5

10475

022

1.0

87835

095

5.0

012

016

1.0

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
По раздел девети - Разглеждане на писмени искания за издаване на лицензи за
обекти, в които са се организирали хазартни игри:
1. За игри с игрални автомати:
1.1.„БЕФ”ООД, гр. Сливен /изх. № П-1727/05.07.2013 г./,/вх. № И-1727/12.06.13г./
На 12.06.2013 г. с вх. № И-1727, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 1, т. 11 и
чл. 32 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „БЕФ” ООД, гр. Сливен, за
издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати, за срок от 5
/пет/ години в игрална зала с адрес: гр. Самоков, Софийска област, ул. „Житна чаршия”
№ 2Б.
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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Наблюдаващият 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. 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 дължимата държавна такса поради което и на основание чл. 33,
ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1, т. 11 и чл. 69, ал. 1 и 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. ДКХ да издаде лиценз на „БЕФ” ООД със седалище и адрес на
управление: гр. Сливен, ж.к. „Стоян Заимов”, бл. 50, вх. Б, ет. 3, ап. 8, ЕИК: 119648193,
представлявано от Петранка Цонкова Христова - управител, за организиране на хазартни
игри с игрални автомати за срок от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес: гр. Самоков,
Софийска област, ул. „Житна чаршия” № 2Б.
В игралната зала ще бъдат инсталирани и експлоатирани 15 /петнадесет/
броя игрални автомата с 15 /петнадесет/ броя игрални места.
II. ДКХ да утвърди на „БЕФ” ООД, гр. Сливен, 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 3 /три/ броя системи за
формиране на премия джакпот:
- тип BGJP 20.11, версия 1.01, идентификационен № JP070413-008, която
ще отчислява 1.0 % от залозите, направени чрез свързаните в системата 3 броя игрални
автомата;
- тип BGJP 60-04, версия Fusion, идентификационен № JP101123-003,
която ще отчислява 2.0 % от залозите, направени чрез свързаните в системата 4 броя
игрални автомата;
- тип Classic Blend Jackpot System (CBJS), идентификационен № CBJS
12069, която ще отчислява 1.0 % от залозите, направени чрез свързаните в системата 4
броя игрални автомата.
ІV. В игралната зала ще функционират следните системи за формиране на
№

Тип, версия

Производител

1.
2.

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

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

3.

Идентификационен
номер

Удостоверение за
одобрен тип ДП

Процент на
отчисления

JP070413-008
JP101123-003

003
052

1.0
2.0

CBJS 12069

022

1.0

премия джакпот:
На основание чл. 23, ал. 3 от Закона за хазарта на заседанието присъства
г-н Р.Гр. – пълномощник.
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Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.2.„КОМЕРС”ЕООД, гр. Севлиево /изх. № П-1728/05.07.2013 г./,/вх. № И1728/12.06.13г./
На 12.06.2013 г. с вх. № И-1728, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 1, т. 11 и
чл. 32 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „КОМЕРС” ЕООД, гр.
Севлиево, за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати,
за срок от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес: гр. Асеновград, област Пловдив, ул.
„Цар Иван Асен ІІ” № 9 В.
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.
Наблюдаващият 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. 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 дължимата държавна такса поради което и на основание чл. 33,
ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1, т. 11 и чл. 69, ал. 1 и 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. ДКХ да издаде лиценз на „КОМЕРС” ЕООД със седалище и адрес на
управление: гр. Севлиево, обл. Габрово, ул. „Стоян Бъчваров” № 8, ЕИК: 107565156,
представлявано от Цветан Ботев Макавеев - управител, за организиране на хазартни
игри с игрални автомати за срок от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес: гр. Асеновград,
област Пловдив, ул. „Цар Иван Асен ІІ” № 9 В.
В игралната зала ще бъдат инсталирани и експлоатирани 31 /тридесет/
броя игрални автомата с 36 / тридесет и шест/ броя игрални места.
II. ДКХ да утвърди на „КОМЕРС” ЕООД” ЕООД, гр. Севлиево, 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 6 /шест/ броя системи за
формиране на премия джакпот:
- тип BGJP 20.11, версия 1.01, идентификационен № JP 080307-011, която
ще отчислява 1.0% от залозите, направени чрез свързаните в системата 3 /три/ броя
игрални автомата;

26

- EGT Progressive Jackpot тип VGJP1, идентификационен № 05312, която
ще отчислява 1.5% от залозите, направени чрез свързаните в системата 4 /четири/ броя
игрални автомата;
- тип Classic Blend Jackpot System (CBJS), идентификационен № 07590,
която ще отчислява 1.5% от залозите, направени чрез свързаните в системата 7 /седем/
броя игрални автомата;
- тип King Games Multi Net 2, идентификационен № 007-04077, която ще
отчислява 0.5% от залозите, направени чрез свързаните в системата 4 /четири/ броя
игрални автомата;
- тип BGJP 60-04, Fusion, идентификационен № JP 101108-004, която ще
отчислява 4.5% от залозите, направени чрез свързаните в системата 9 /девет/ броя
игрални автомата;
- тип Atronic Progressive Link, тип King Kong Cash, идентификационен №
43161763, която ще отчислява 1.5% от залозите, направени чрез свързаните в системата
3 /три/ броя игрални автомата. Системата е монтирана в игрален автомат ATRONIC с
идентификационен номер 43161763, който ще изпълнява ролята на Мастър сървър.
ІV. В игралната зала ще функционират следните системи за формиране на
премия джакпот:премия джакпот:
№

Тип, версия

1.

BGJP 20.11, 1.01

2.

King Games Multi Net 2

3.

BGJP 60-04, Fusion

4.
5.
6.

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

Производител
„Казино Технологии”
АД
„Глобекс - 99” ООД
„Казино Технологии”
АД
„Евро Геймс
Технолоджи” ООД
„Евро Геймс”
Технолоджи" ООД
Atronic International
GmbH

Идентификационен
номер

Удостоверени
е за одобрен
тип ДП

Процент на
отчисления

JP 080307-011

003

1.0

007-04077

028

0.5

JP 101108-004

052

4.5

05312

011

1.5

07590

022.1

1.5

43161763

054

1.5

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
По раздел десети - Разглеждане на писмени искания за издаване на лицензи за
производство, разпространение и сервиз на игрално оборудване и за внос,
разпространение и сервиз на игрално оборудване:
1. За производство, разпространение и сервиз на игрално оборудване:
1.1.AUSTRIAN GAMING INDUSTRIES GMBH, GUMPOLDSKIRCHEN /изх. № П1638/09.07.2013 г./,/вх. № И-1638/31.05.13г./
На 31.05.2013 г. с вх. № И-1638, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 2 и чл. 32
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от Austrian Gaming Industries
GmbH, Gumpoldskirchen, за издаване на лиценз за производство, разпространение и
сервиз на игрално оборудване, за срок от 10 /десет/ години, в производствена база с
адрес: гр. София, ж.к. „Овча купел”, бул. „Цар Борис III” № 136, ет. 12.
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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Наблюдаващият 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. 6 от Закона за хазарта искателят е доказал
предварително направени инвестиции в игралната зала в размер надвишаващ 1 200 000
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 . 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 2 и чл. 26, ал. 4, т. 6 от Закона
за хазарта председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта да
разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
ДКХ да издаде лиценз за срок от 10 /десет/ години на Austrian Gaming
Industries GmbH със седалище и адрес на управление: Gumpoldskirchen, Niederösterreich,
Wienerstrasse № 158, представлявано от Dipl-Ing Ryszard Presh, Jens Halle, DI
Bartholomäus Czapkiewich, Ing. Johann Heiβinger, Mag. Harald Neumann, Günter
Münstermann – управители и Eveline Sickenberg, Ing. Oto Sabo, Dipl. Ing. Christoph Bichl –
прокуристи, представляващи дружеството, съвместно с друг управител или с един
прокурист, за производство, разпространение и сервиз на игрално оборудване в
производствена база с адрес: гр. София, ж.к. „Овча купел”, бул. „Цар Борис III” № 136,
ет. 12.
На основание чл. 23, ал. 3 от Закона за хазарта на заседанието присъства
г-жа Д.М. – пълномощник.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.2.„КАЗИНО ТЕХНОЛОГИИ”АД, гр. София /изх. № П-1631/05.07.2013 г./,/вх. № И1631/31.05.13г./
На 31.05.2013 г. с вх. № И-1631, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 2 и чл. 32
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО ТЕХНОЛОГИИ”
АД, гр. София, за издаване на лиценз за производство, разпространение и сервиз на
игрално оборудване, за срок от 5 /пет/ години, в производствени бази с адреси: гр.
София, ул. „Кукуш” № 7 и гр. Правец, Софийска област, местност „Манастирица”.
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.
Наблюдаващият 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. 5, ал. 1, т. 6 от Закона за хазарта искателят е доказал
предварително направени инвестиции в игралната зала в размер надвишаващ 600 000 лв.
Предвид това не е необходимо ДКХ да посочва крайна дата за представяне на
доказателства за направени инвестиции. Внесена е дължимата държавна такса поради
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което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 2 и чл. 5, ал. 1, т. 6 от от
Закона за хазарта председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта да
разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
ДКХ да издаде лиценз за срок от 5 /пет/ години на „КАЗИНО
ТЕХНОЛОГИИ” АД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Триадица”,
ул. „Алабин” № 34, ЕИК: 130134141, представлявано от Иван Маринов Цанкарски и
Соня Николаева Николова – членове на съвета на директорите, заедно, за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване за хазартна дейност в производствени
бази с адреси: гр. София, ул. „Кукуш” № 7 и гр. Правец, Софийска област, местност
„Манастирица”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.3.„МЕДЖИК КОИН”ООД, гр. София /изх. № П-1758/05.07.2013 г./,/вх. № И1758/17.06.13г./
На 17.06.2013 г. с вх. № И-1758, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 2 и чл. 32 от
Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „МЕДЖИК КОИН” ООД, гр. София, за
издаване на лиценз за производство, разпространение и сервиз на игрално оборудване,за
срок от 10 (десет) години.
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.
Наблюдаващият 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. 6 от Закона за хазарта искателят е доказал
предварително направени инвестиции в игралната зала в размер надвишаващ 1 200 000
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 . 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 2 и чл. 26, ал. 4, т. 6 от Закона
за хазарта председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта да
разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
ДКХ да издаде лиценз за срок от 10 /десет/ години на „МЕДЖИК КОИН”
ООД, 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 130152730,
представлявано от Румен Манолов Данаилов - управител, за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване на адрес: гр. София, р-н „Младост”,
бул. „Цариградско шосе”, 7-ми километър, сградата на ЗИТ, корпус ІІ, ет. 3 .
На основание чл. 23, ал. 3 от Закона за хазарта на заседанието
присъстваха г-жа Н.И. и г-жа А.В. – пълномощници.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
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Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2. За внос, разпространение и сервиз на игрално оборудване:
2.1.„КАЗИНО ТЕХНОЛОГИИ”АД, гр. София /изх. № П-1632/05.07.2013 г./,/вх. № И1632/31.05.13г./
На 31.05.2013 г. с вх. № И-1632, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 2 и чл. 32
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО ТЕХНОЛОГИИ”
АД, гр. София, за издаване на лиценз за внос, разпространение и сервиз на игрално
оборудване, за срок от 5 /пет/ години.
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.
Наблюдаващият 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. 5, ал. 1, т. 7 от Закона за хазарта искателят е доказал
средства за организиране на дейността по внос, разпространение и сервиз на игрално
оборудване в размер надвишаващ 200 000 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. 5, ал. 1, т. 7 от от Закона за хазарта председателят на ДКХ предлага на
Държавната комисия по хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с
което:
ДКХ да издаде лиценз за срок от 5 /пет/ години на „КАЗИНО
ТЕХНОЛОГИИ” АД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Триадица”,
ул. „Алабин” № 34, ЕИК: 130134141, представлявано от Иван Маринов Цанкарски и
Соня Николаева Николова – членове на съвета на директорите, заедно, за внос,
разпространение и сервиз на игрално оборудване за хазартна дейност.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.2.„МЕДЖИК КОИН”ООД, гр. София /изх. № П-1759/05.07.2013 г./,/вх. № И1759/17.06.13г./
На 17.06.2013 г. с вх. № И-1759, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 2 и чл. 32
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „МЕДЖИК КОИН” ООД, гр.
София, за издаване на лиценз за внос, разпространение и сервиз на игрално оборудване,
за срок от 10 /десет/ години.
Наблюдаващият 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.
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На основание чл. 26, ал. 5 от Закона за хазарта искателят е доказал
средства за организиране на дейността по внос, разпространение и сервиз на игрално
оборудване в размер надвишаващ 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 от Закона за хазарта председателят на ДКХ предлага на
Държавната комисия по хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с
което:
ДКХ да издаде лиценз за срок от 10 /десет/ години на „МЕДЖИК КОИН”
ООД, 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 130152730,
представлявано от Румен Манолов Данаилов - управител, за внос, разпространение и
сервиз на игрално оборудване за хазартна дейност.
На основание чл. 23, ал. 3 от Закона за хазарта на заседанието
присъстваха г-жа Н.И. и г-жа А.В. – пълномощници.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
По раздел единадесети - Разглеждане на писмени искания за продължаване срока
на действие на издадени лицензи по чл. 36, ал. 1 от Закона за хазарта:
1. За игри с игрални автомати:
1.1.„КУИНС ТРЕЙД”ООД, гр. София /изх. № П-1589/09.07.2013 г./,/вх. № И1589/23.05.13г./
На 23.05.2013 г. с вх. № И-1589, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 1 и чл. 32
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КУИНС ТРЕЙД” ООД, гр.
София, на основание чл. 36, ал. 1 от ЗХ, за продължаване срока на действие на издаден
лиценз, за който е издадено Удостоверение № И-837/20.05.2013 г., за организиране на
хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Раковски, област Пловдив,
кв. „Ген. Николаево”, ул. „Симеон І”, УПИ ХІІ-1640.
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 извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на
разрешения за извършване на промени в тях. поради което 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 ЗХ председателят на
ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта да разгледа направеното искане и да
вземе решение, с което:
ДКХ да продължи срока на действие на издадения лиценз с 5 /пет/ години
на „КУИНС ТРЕЙД” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н
„Оборище”, бул. „Янко Сакъзов” № 76, ЕИК: 121407281, представлявано от Иван
Георгиев Главински - управител, за организиране на хазартни игри с игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Раковски, област Пловдив, кв. „Ген. Николаево”, ул. „Симеон
І”, УПИ ХІІ-1640, с 15 /петнадесет/ броя игрални автомата с 15 /петнадесет / броя
игрални места
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В игралната зала са в експлоатация 3 /три/ броя системи за формиране на
премия джакпот:
№

Тип, версия

1.

BGJP 20.11, 1.01

2.

Classic Blend Jackpot
System (CBJS)

3.

BGJP 60-04, Fusion

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

Идентификацион
ен номер

Удостоверение за
одобрен тип ДП

Процент на
отчисление

JP080701-001

003

1.0

CBJS 05401

022

1.0

JP070212-038

052

2.0

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.2.ЕТ„ПЕТЪР РАШКОВ”, гр. София /изх. № П-1628/09.07.2013 г./,/вх. № И1628/30.05.13г./
На 30.05.2013 г. с вх. № И-1628, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 1 и чл. 32
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „ПЕТЪР РАШКОВ”, гр.
София, на основание чл. 36, ал. 1 от ЗХ за продължаване срока на действие на издаден
лиценз, за който е издадено Удостоверение № И-2648/22.01.2013 г. за организиране на
хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Сандански, област
Благоевград, ул. „Македония” № 43.
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 извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на
разрешения за извършване на промени в тях. поради което 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 ЗХ председателят на
ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта да разгледа направеното искане и да
вземе решение, с което:
ДКХ да продължи срока на действие на издадения лиценз с 5 /пет/ години
на ЕТ „ПЕТЪР РАШКОВ” със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н
„Младост”, ж.к. „Младост – 1”, бл. 1, вх. 1, ЕИК: 130220658, представляван от Петър
Валентинов Рашков /физическо лице – търговец/, за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Сандански, област Благоевград, ул.
„Македония” № 43, с 22 /двадесет и два/ броя игрални автомата с 27 /двадесет и седем/
броя игрални места
В игралната зала са в експлоатация 5 /пет/ броя системи за формиране на
премия джакпот:
№

Тип, версия

1.

BGJP 20.11, 1.01

2.

BGJP 20.11, 1.01

3.

BLITZ, BSG JP-01C

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

Идентификационен
номер

Удостоверение за
одобрен тип ДП

Процент на
отчисление

JP 051229-018

003

1.0

500199

003

1.0

BSJ 2008318

037

1.6
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Classic Blend Jackpot
System (CBJS)

4.
5.

BGJP 20.11, 1.01

„Евро Геймс
Технолоджи”
ООД
„Казино
Технологии” АД

03431

JP 120307-016

022.1

1.0

003

1.0

На основание чл. 23, ал. 3 от Закона за хазарта на заседанието се яви г-н
Петър Рашков и г-жа З.Е. – пълномощник.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
По раздел дванадесети - Разглеждане на писмено искане за продължаване срока на
действие на издаден лиценз по чл. 36, ал. 3 от Закона за хазарта:
1. За игри с игрални автомати:
1.1.„ПЛАНЕТ ТУР”ООД, гр. Пловдив /изх. № П-1839/09.07.2013 г./,/вх. № И1839/27.06.13г./
На 27.06.2013 г. с вх. № И-1839, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 1 и чл. 32
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПЛАНЕТ ТУР” ООД, гр.
Пловдив, на основание чл. 36, ал. 3 от ЗХ, за продължаване срока на действие на издаден
лиценз, за който е издадено Удостоверение за издаден лиценз № И-1019/04.06.2013 г. за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Пловдив,
район „Тракия”, ж.к. „Тракия”, пред жилищен блок № 176 А.
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 извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на
разрешения за извършване на промени в тях. поради което и на основание чл. 33, ал. 9
във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1, т. 11, чл. 32, чл. 36, ал. 1 и 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:
ДКХ да издаде лиценз на „ПЛАНЕТ ТУР” ООД, със седалище и адрес на
управление: гр. Пловдив, район „Тракия”, ж.к. „Тракия”, бл. 52, вх. А, ЕИК: 115168058,
представлявано заедно и поотделно от Елка Неделчева Димова и Траян Ангелов Ангелов
- управители, за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Пловдив, район „Тракия”, ж.к. „Тракия”, пред жилищен блок № 176 А.
В игралната зала ще бъдат инсталирани и експлоатирани 28 /двадесет и
осем/ броя игрални автомата с 31 /тридесет и един/ броя игрални места.
В игралната зала са в експлоатация 6 /шест/ броя системи за формиране на
премия джакпот:
№

Тип, версия

1.

BGJP 20.11, 1.01
Vega Jackpot System тип
EGT-JS 22
CAT 4 CASH тип EGTJS31
BGJP 60-04, Fusion

2.
3.
4.

Производител

Идент. номер

„Казино Технологии” АД
JP 080327-006
„Евро Геймс Технолоджи”
85722
ООД
„Евро Геймс Технолоджи”
87924
ООД
„Казино Технологии” АД JP 101221-004

Уд-ние
за одобрен тип
ДП

Процент на
отчисление

003

1.0

099

1.7

095

1.0

052

2.0
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5.
6.

EGT Progressive Jackpot
тип VGJP1
Atronic Progressive Link
Oxygen, Cash Fever

„Евро Геймс Технолоджи”
ООД

10455

011

1.9

Atronic International GmbH

3000009919

084

1.0

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
По раздел тринадесети - Разглеждане на подадени документи, предвидени в
наредбата по чл. 8, ал. 5 от ЗХ за издаване на лицензи за организиране на хазартни
игри с игрални автомати по Закона за хазарта, които удостоверяват извършването
на промени в организацията и дейността на организатори:
1. Докладна записка изх. № 795/05.07.2013 г. във връзка с представени документи от
„МАКАО 2” ООД, гр. Пловдив с вх. № 1097/30.04.2013 г. /Удостоверение за издаден
лиценз № И-2156/01.11.2012 г./
На 30.04.2013 г. с вх. № 1097, в съответствие с § 7, ал. 2 от преходни и
заключителни разпоредби на Закона за хазарта (ЗХ), са представени документи от
„МАКАО 2” ООД, гр. Пловдив, 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. Пловдив, ул. „Вратцата” № 1, ет. 1, в която се организират хазартни игри с
игрални автомати с издадено Удостоверение за издаден лиценз № И-2156/01.11.2012 г.
на ДКХ.
Представени са необходимите документи, изискуеми съгласно § 7, ал. 3 от
преходни и заключителни разпоредби 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 преходни и
заключителни разпоредби на ЗХ Държавната комисия по хазарта
РЕШИ
„МАКАО 2” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, район
„Южен”, ул. „Братя Бъкстон” № 99, ЕИК: 115855846, представлявано от Цветелина
Иванова Четрафилова - управител и Динко Георгиев Миленчев - управител, заедно и
поотделно, е привел организацията и дейността си в съответствие със ЗХ за игрална зала
с адрес: гр. Пловдив, ул. „Вратцата” № 1, ет. 1.
В игралната зала са инсталирани 31 /тридесет и един/ броя игрални
автомата с 31 /тридесет и един/ броя игрални места.
В игралната зала са в експлоатация 5 /пет/ броя системи за формиране на
премия джакпот:
№
1.
2.
3.
4.
5.

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

Идентификационен
номер

Удостоверение за
одобрен тип ДП

Процент на
отчисление

JP 091214-016

003

1.0

10451

011

1.5

Atronic International
GmbH

3000006289

085

1.0

„Джи Пи Ел” ЕООД
„Глобекс-99” ООД

JP 00037
007-04096

057
028

0.5
1.32

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

34

Multi Net 2

Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2. Докладна записка изх. № 796/05.07.2013 г. във връзка с представени документи от СД
”ЕЛДОРАДО-НПР-ИМПОРТ-ЕКСПОРТ-СИЕ”, гр. Панагюрище с вх. № 1006/23.04.2013
г. /Удостоверение за издаден лиценз № И-79/07.02.2013 г./
На 23.04.2013 г. с вх. № 1006, в съответствие с § 7, ал. 2 от преходни и
заключителни разпоредби на Закона за хазарта (ЗХ), са представени документи от СД
„ЕЛДОРАДО-НПР-ИМПОРТ-ЕКСПОРТ-СИЕ”, гр. Панагюрище, 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. Панагюрище, област
Пазарджик, ул. „Асен Златаров” № 1, в която се организират хазартни игри с игрални
автомати с издадено Удостоверение за издаден лиценз № И-79/07.02.2013 г. на ДКХ.
Представени са необходимите документи, изискуеми съгласно § 7, ал. 3 от
преходни и заключителни разпоредби 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 преходни и
заключителни разпоредби на ЗХ Държавната комисия по хазарта
РЕШИ
СД „ЕЛДОРАДО-НПР-ИМПОРТ-ЕКСПОРТ-СИЕ” със седалище и адрес
на управление: гр. Панагюрище, област Пазарджик, ул. „30-ти Април” № 52, ЕИК:
112050243, представлявано от Димитър Николаев Митев – управител, е привел
организацията и дейността си в съответствие със ЗХ за игрална зала с адрес: гр.
Панагюрище, област Пазарджик, ул. „Асен Златаров” № 1.
В игралната зала са инсталирани 13 /тринадесет/ броя игрални автомата с
18 /осемнадесет/ броя игрални места.
№

Тип, версия

1.

BGJP 20.11, 1.01

2.

Classic Blend Jackpot System
(CBJS)

3.

BGJP 60-04, Fusion

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

Идентификационен
номер

Удостоверение за
одобрен тип ДП

Процент на
отчисление

JP 080618-100

003

1.0

CBJS 03698

022

1.5

JP090107-010

052

4.5

Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
3. Докладна записка изх. № 797/05.07.2013 г. във връзка с представени документи от ЕТ
„КОСТА АЛЕКСИЕВ НИКОЛОВ – КАН”, гр. Нова Загора с вх. № 1044/26.04.2013 г.
/Удостоверение за издаден лиценз № И-557/08.05.2013 г./
На 26.04.2013 г. с вх. № 1044, в съответствие с § 7, ал. 2 от преходни и
заключителни разпоредби на Закона за хазарта (ЗХ), са представени документи от ЕТ
„КОСТА АЛЕКСИЕВ НИКОЛОВ - КАН”, гр. Нова Загора, предвидени в наредбата по
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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: к.к. „Слънчев бряг”, община Несебър, област
Бургас, УПИ ІV, кв. 27, в която се организират хазартни игри с игрални автомати с
издадено Удостоверение за издаден лиценз № И-557/08.05.2013 г. на ДКХ.
Представени са необходимите документи, изискуеми съгласно § 7, ал. 3 от
преходни и заключителни разпоредби 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 преходни и
заключителни разпоредби на ЗХ Държавната комисия по хазарта
РЕШИ
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/, е
привел организацията и дейността си в съответствие със ЗХ за игрална зала с адрес: к.к.
„Слънчев бряг”, община Несебър, област Бургас, УПИ ІV, кв. 27.
В игралната зала са инсталирани 30 /тридесет/ броя игрални автомата с 35
/тридесет и пет/ броя игрални места.
В игралната зала са в експлоатация 3 /три/ броя системи за формиране на
премия джакпот:
№

Тип, версия

1.

BGJP 20.11, 1.01

2.

Vega Jackpot System,
EGT- JS 22

3.

BGJP 60-04, Fusion

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

Идентификационен
номер

Удостоверение за
одобрен тип ДП

Процент на
отчисление

JP070502-008

003

1.0

86094

099

1.9

JP070516-005

052

2.0

Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
4. Докладна записка изх. № 798/05.07.2013 г. във връзка с представени документи от
„БРАТЯ МАТЕВИ” ЕООД, гр. София с вх. № 1047/26.04.2013 г. /Удостоверение за
издаден лиценз № И-1316/05.06.2013 г./
На 26.04.2013 г. с вх. № 1047, в съответствие с § 7, ал. 2 от преходни и
заключителни разпоредби на Закона за хазарта (ЗХ), са представени документи от
„БРАТЯ МАТЕВИ” ЕООД, гр. София, 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. София, ж.к. „Младост 1А”, бл. 502 до вх. В, в която се организират хазартни
игри с игрални автомати с издадено Удостоверение за издаден лиценз № И1316/05.06.2013 г. на ДКХ.
Представени са необходимите документи, изискуеми съгласно § 7, ал. 3 от
преходни и заключителни разпоредби 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 преходни и
заключителни разпоредби на ЗХ Държавната комисия по хазарта
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РЕШИ
„БРАТЯ МАТЕВИ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София,
район „Триадица”, бул. „Витоша” № 133, ЕИК: 130369794, представлявано от Матей
Яворов Матев – управител, е привел организацията и дейността си в съответствие със ЗХ
за игрална зала с адрес: гр. София, ж.к. „Младост 1А”, бл. 502 до вх. В.
В игралната зала са инсталирани 40 /четиридесет/ 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
Advansys Progressive
Jackpot System – Local
Controller
Classic Blend Jackpot
System (CBJS)
EGT Progressive Jackpot
тип VGJP1
Atronic Progressive
Link, King Kong Cash
Atronic Progressive Link
Oxygen, Cash Fever

Производител
„Казино технологии”
АД
Advansys d.o.o.
„Евро Геймс
Технолоджи” ООД
„Евро Геймс
Технолоджи” ООД
Atronic International
GmbH
Atronic International
GmbH

Удостоверение
за одобрен тип
ДП

Процент на
отчисление

003

1.0

574951005

055

0.5

CBJS 05425

022

0.5

05430

011

1.5

1232401002

054

1.5

3000009617

084

4.0

Идентификационен
номер
JP 080326-104

Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
5. Докладна записка изх. № 799/05.07.2013 г. във връзка с представени документи от
„ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ” ООД, гр. Мъглиж с вх. № 986/19.04.2013 г. /Разрешение № И477/02.04.2012 г./
На 19.04.2013 г. с вх. № 986, в съответствие с § 7, ал. 2 от преходни и
заключителни разпоредби на Закона за хазарта (ЗХ), са представени документи от
„ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ” ООД, гр. Мъглиж, 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. Пирдоп, Софийска област, кв. 87, блок Б 1, в която се организират хазартни
игри с игрални автомати с дадено Разрешение № И-477/02.04.2012 г. на ДКХ.
Представени са необходимите документи, изискуеми съгласно § 7, ал. 3 от
преходни и заключителни разпоредби 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 преходни и
заключителни разпоредби на ЗХ Държавната комисия по хазарта
РЕШИ
„ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ” ООД със седалище и адрес на управление: гр.
Мъглиж, област Стара Загора, ул. „Иван Вазов” № 33, ЕИК: 123698095, представлявано
и управлявано от Иван Тенев Тенчев, е привел организацията и дейността си в
съответствие със ЗХ за игрална зала с адрес: гр. Пирдоп, Софийска област, кв. 87, блок Б
1.
В игралната зала са инсталирани 11 /единадесет/ броя игрални автомата с
15 /петнадесет/ броя игрални места.
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В игралната зала са в експлоатация 3 /три/ броя системи за формиране на
премия джакпот:
Тип, версия

Производител

Идентификацион
ен номер

Удостоверение за
одобрен тип ДП

Процент на
отчисление

1.

BGJP 20.11, версия 1.01

„Казино
Технологии” АД

JP 071023-101

003

1.0

2.

EGT Progressive Jackpot,
VGJP1

„Евро Геймс
Технолоджи” ООД

05038

011

1.6

Classic Blend Jackpot
System (CBJS)

022.1

1.5

3.

„Евро Геймс
Технолоджи” ООД

80593

№

Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
6. Докладна записка изх. № 808/08.07.2013 г. във връзка с представени документи от
„КУИНС ТРЕЙД” ООД, гр. София с вх. № 1290/28.05.2013 г. / Удостоверение за издаден
лиценз № И-837/20.05.2012 г./
На 28.05.2013 г. с вх. № 1290, в съответствие с § 7, ал. 2 от преходни и
заключителни разпоредби на Закона за хазарта (ЗХ), са представени документи от
„КУИНС ТРЕЙД” ООД, гр. София, 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. Раковски, област Пловдив, кв. „Ген. Николаево”, ул. „Симеон І”, УПИ ХІІ1640, в която се организират хазартни игри с игрални автомати с издадено
Удостоверение за издаден лиценз № И-837/20.05.2013 г. на ДКХ.
Представени са необходимите документи, изискуеми съгласно § 7, ал. 3 от
преходни и заключителни разпоредби 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 преходни и
заключителни разпоредби на ЗХ Държавната комисия по хазарта
РЕШИ
„КУИНС ТРЕЙД” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, рн „Оборище”, бул. „Янко Сакъзов” № 76, ЕИК: 121407281, представлявано от Иван
Георгиев Главински - управител, е привел организацията и дейността си в съответствие
със ЗХ за игрална зала с адрес: гр. Раковски, област Пловдив, кв. „Ген. Николаево”, ул.
„Симеон І”, УПИ ХІІ-1640.
В игралната зала са инсталирани 15 /петнадесет/ броя игрални автомата с
15 /петнадесет / броя игрални места.
В игралната зала са в експлоатация 3 /три/ броя системи за формиране на
премия джакпот:
№
1.
2.
3.

Тип, версия

Производител

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

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

JP080701-001

Удостоверен
ие за
одобрен тип
ДП
003

CBJS 05401

022

1.0

JP070212-038

052

2.0

Идентификационен
номер

Процент на
отчисление
1.0

Гласували - 5
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За - 5
Против - няма.
7.Докладна записка изх. № 809/08.07.2013 г. във връзка с представени документи от
„ЕЛДОРАДО-БАЦ” ООД, гр. София с вх. № 1022/24.04.2013 г. / Удостоверение за
издаден лиценз № И-541/03.04.2012 г./
На 24.04.2013 г. с вх. № 1022, в съответствие с § 7, ал. 2 от преходни и
заключителни разпоредби на Закона за хазарта (ЗХ), са представени документи от
„ЕЛДОРАДО - БАЦ” ООД, гр. София, 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. Петрич, област Благоевград, ул. „Цар Борис ІІІ” № 43, хотелски комплекс
„БАЦ”, в която се организират хазартни игри с игрални автомати с издадено
Удостоверение за издаден лиценз № И-541/03.04.2013 г. на ДКХ.
Представени са необходимите документи, изискуеми съгласно § 7, ал. 3 от
преходни и заключителни разпоредби 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 преходни и
заключителни разпоредби на ЗХ Държавната комисия по хазарта
РЕШИ
„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, е привел организацията и
дейността си в съответствие със ЗХ за игрална зала с адрес: гр. Петрич, област
Благоевград, ул. „Цар Борис ІІІ” № 43, хотелски комплекс „БАЦ”.
В игралната зала са инсталирани 33 /тридесет и три/ броя игрални автомата
с 37 /тридесет и седем/ броя игрални места.
В игралната зала е в експлоатация 1 /един/ брой система за формиране на
премия джакпот:
№

Тип, версия

Производител

Идентификационен
номер

Удостоверение
за одобрен тип
ДП

Процент на
отчисление

1.

BGJP 60-04, Fusion

„Казино
Технологии” АД

JP 080723-025

052

2.0

Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
8. Докладна записка изх. № И-1089/08.07.2013 г. във връзка с представени документи от
„СИЙ ГЕЙМС” ООД, гр. София с вх. № И-1089/12.04.2013 г. / Удостоверение за издаден
лиценз № И-816/28.05.2012 г./
На 12.04.2013 г. с вх. № И-1089, в съответствие с § 7, ал. 2 от преходни и
заключителни разпоредби на Закона за хазарта (ЗХ), са представени документи от „СИЙ
ГЕЙМС” ООД, гр. София, 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. Варна, ул. „Алеко Константинов” № 1, в която се организират хазартни игри с
игрални автомати с издадено Удостоверение за издаден лиценз № И-816/28.05.2013 г. на
ДКХ.
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Представени са необходимите документи, изискуеми съгласно § 7, ал. 3 от
преходни и заключителни разпоредби 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 преходни и
заключителни разпоредби на ЗХ Държавната комисия по хазарта
РЕШИ
„СИЙ ГЕЙМС” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София,
район „Красно село”, ж.к. „Хиподрума”, ул. „Софийски герой” № 3, вх. А, ет. 1, ап. 2,
ЕИК: 121586215, представлявано от Борислав Душков Михайлов – управител и Светлана
Ганчева Милева - управител, поотделно, е привел организацията и дейността си в
съответствие със ЗХ за игрална зала с адрес: гр. Варна, ул. „Алеко Константинов” № 1.
В игралната зала са инсталирани 47 /четиридесет и седем/ броя игрални
автомата с 50 /петдесет/ броя игрални места.
В игралната зала са в експлоатация 9 /девет/ броя системи за формиране на
премия джакпот:
№

Тип, версия

Производител

Идентификационен
номер

Удостоверение за
одобрен тип ДП

Процент на
отчисление

1.

BGJP 20.11, 1.01

„Казино Технологии”
АД

JP 040531-011

003

1.0

2.

BGJP 20.11, 1.01

„Казино Технологии”
АД

JP 080510-103

003

1.0

EGT Progressive
Jackpot, VGJP1
EGT Progressive
Jackpot, VGJP1
EGT Progressive
Jackpot, VGJP1
Classic Blend Jackpot
System (CBJS)
Advansys Progressive
Jackpot System – Local
Controller

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

05436

011

1.0

05437

011

1.0

05458

011

1.0

05435

022

1.0

Advansys d.o.o..

574951001

055

1.0

„Казино Технологии”
АД

JP 080510-106

003

1.0

574940807

056

1.0

3.
4.
5.
6.
7.
8.

BGJP 20.11, 1.01

9.

Advansys
Progressive Jackpot
System - Wide Arеа
Controller

Advansys d.o.o.

На основание чл. 23, ал. 3 от Закона за хазарта на заседанието се явиха г-н
А.Г. и г-н К.С. – пълномощници.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
9. Докладна записка изх. № 810/09.07.2013 г. във връзка с представени документи от
„БЛИЦ ТРЕЙД КЪМПАНИ” ООД, гр. София с вх. № 1057/26.04.2013 г. / Удостоверение
за издаден лиценз № И-2310/28.11.2012 г./
На 26.04.2013 г. с вх. № 1057, в съответствие с § 7, ал. 2 от преходни и
заключителни разпоредби на Закона за хазарта (ЗХ), са представени документи от
„БЛИЦ ТРЕЙД КЪМПАНИ” ООД, гр. София, предвидени в наредбата по чл. 8, ал. 5 от
ЗХ за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати по ЗХ,
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които удостоверяват извършването на промени в организацията и дейността му в
игрална зала с адрес: к.к. „Пампорово”, община Чепеларе, област Смолян, хотел
„Мургавец”, в която се организират хазартни игри с игрални автомати с издадено
Удостоверение за издаден лиценз № И-2310/28.11.2012 г. на ДКХ.
Представени са необходимите документи, изискуеми съгласно § 7, ал. 3 от
преходни и заключителни разпоредби 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 преходни и
заключителни разпоредби на ЗХ Държавната комисия по хазарта
РЕШИ
„БЛИЦ ТРЕЙД КЪМПАНИ” ООД със седалище и адрес на управление: гр.
София, район „Средец”, ул. „Христо Белчев”
№ 19, ет. 1, ЕИК: 040506322,
представлявано заедно и поотделно от Георги Христов Хаджийски, Рашо Колев Рашков
и Борислав Душков Михайлов - управители, е привел организацията и дейността си в
съответствие със ЗХ за игрална зала с адрес: к.к. „Пампорово”, община Чепеларе, област
Смолян, хотел „Мургавец”
В игралната зала са инсталирани 13 /тринадесет/ броя игрални автомати с
16 /шестнадесет / броя игрални места.
В игралната зала са в експлоатация 2 /два/ броя системи за формиране на
премия джакпот:
№

Тип, версия

1.

BSG JP-01C

2.

EGT Progressive Jackpot, VGJP 1

Производител
„Блиц Сервиз”
ЕООД
“Евро Геймс
Технолоджи” ООД

Идентифи
кационен
номер
BSJ
2008308

Удостоверение
за одобрен тип
ДП

Процент на
отчисление

037

1,6

05486

011

1,6

.
На основание чл. 23, ал. 3 от Закона за хазарта на заседанието се явиха г-н
И.П. и г-н З.Е. – пълномощници.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
10. Докладна записка изх. № 811/09.07.2013 г. във връзка с представени документи от
„БЛИЦ ТРЕЙД КЪМПАНИ” ООД, гр. София с вх. № 1041/25.04.2013 г. / Удостоверение
за издаден лиценз № И-2638/22.01.2013 г./
На 25.04.2013 г. с вх. № 1041, в съответствие с § 7, ал. 2 от преходни и
заключителни разпоредби на Закона за хазарта (ЗХ), са представени документи от
„БЛИЦ ТРЕЙД КЪМПАНИ” ООД, гр. София, 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. Банско, област Благоевград, хотелски комплекс „Стражите”, в която
се организират хазартни игри с игрални автомати с издадено Удостоверение за издаден
лиценз № И-2638/22.01.2013 г. на ДКХ.
Представени са необходимите документи, изискуеми съгласно § 7, ал. 3 от
преходни и заключителни разпоредби 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 преходни и
заключителни разпоредби на ЗХ Държавната комисия по хазарта
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РЕШИ
„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, е привел организацията и дейността
си в съответствие със ЗХ за игрална зала с адрес: гр. Банско, област Благоевград,
хотелски комплекс „Стражите”.
В игралната зала са инсталирани 30 /тридесет/ броя игрални автомата с 37
/тридесет и седем/ броя игрални места.
В игралната зала са в експлоатация 6 /шест/ броя системи за формиране на
премия джакпот:
№
1.
2.
3.

Тип, версия
MIKOHN, Super
controller CON 2
Classic Blend Jackpot
System, (CBJS)
EGT Progressive Jackpotр
VGJP 1

4.

BGJP 20.11, 1.01

5.

BGJP 20.11, 1.01

6.

BLITZ BSG JP-01C

Производител

Идентификаци
онен номер

Удостоверение за
одобрен тип ДП

Процент на
отчисление

MIKOHN Inc.

612598

004

1.0

CBJS 03716

022

1.0

05415

011

1.6

JP 080221-001

003

1.0

JP 070210-011

003

1.0

BSG 2008302

037

1.6

„Евро Геймс
Технолоджи” ООД
„Евро Геймс
Технолоджи” ООД
„Казино Технологии”
АД
„Казино Технологии”
АД
“Блиц - Сервиз”
ЕООД

Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
11. Докладна записка изх. № 812/09.07.2013 г. във връзка с представени документи от
„БЛИЦ ТРЕЙД КЪМПАНИ” ООД, гр. София с вх. № 1074/29.04.2013 г. / Удостоверение
за издаден лиценз № И-2342/28.11.2012 г./
На 29.04.2013 г. с вх. № 1074, в съответствие с § 7, ал. 2 от преходни и
заключителни разпоредби на Закона за хазарта (ЗХ), са представени документи от
„БЛИЦ ТРЕЙД КЪМПАНИ” ООД, гр. София, 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. Девин, област Смолян, х-л „Девин”, в която се организират
хазартни игри с игрални автомати с издадено Удостоверение за издаден лиценз № И2342/28.11.2012 г. на ДКХ.
Представени са необходимите документи, изискуеми съгласно § 7, ал. 3 от
преходни и заключителни разпоредби 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 преходни и
заключителни разпоредби на ЗХ Държавната комисия по хазарта
РЕШИ
„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
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Душков Михайлов - управител, заедно и поотделно, е привел организацията и дейността
си в съответствие със ЗХ за игрална зала с адрес: гр. Девин, област Смолян, х-л „Девин”.
В игралната зала са инсталирани 15 /петнадесет/ броя игрални автомати с
15 /петнадесет/ броя игрални места.
В игралната зала са в експлоатация 3 /три/ броя системи за формиране на
премия джакпот:
№

Тип, версия

1.

BGJP 20.11, 1.01

2.

EGT Progressive Jackpot
VGJP1

3.

BGJP 60-04, Fusion

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

Удостоверение
за одобрен тип
ДП

Процент на
отчисление

003

1.0

09053

011

1.6

JP 081028-001

052

2.0

Идентификацион
ен номер

JP 070918-013

Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
12. Докладна записка изх. № 820/09.07.2013 г. във връзка с представени документи от ЕТ
„ГЕОРГИ ДЕМИРЕВ-КОНТИ”, гр. Русе с вх. № 1066/29.04.2013 г. / Удостоверение за
издаден лиценз № И-516/07.05.2013 г./
На 29.04.2013 г. с вх. № 1066, в съответствие с § 7, ал. 2 от преходни и
заключителни разпоредби на Закона за хазарта (ЗХ), са представени документи от ЕТ
„ГЕОРГИ ДЕМИРЕВ - КОНТИ”, гр. Русе, 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. Исперих, област Разград, ул. „Христо Ясенов” № 2А, в която се организират
хазартни игри с игрални автомати с издадено Удостоверение за издаден лиценз № И516/07.05.2013 г. на ДКХ.
Представени са необходимите документи, изискуеми съгласно § 7, ал. 3 от
преходни и заключителни разпоредби 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 преходни и
заключителни разпоредби на ЗХ Държавната комисия по хазарта
РЕШИ
ЕТ „ГЕОРГИ ДЕМИРЕВ - КОНТИ” със седалище и адрес на управление:
гр. Русе, ул. „Муткурова № 2, ЕИК: 827138492, представляван от Георги Минков
Демирев /физическо лице – търговец/, е привел организацията и дейността си в
съответствие със ЗХ за игрална зала с адрес: гр. Исперих, област Разград, ул. „Христо
Ясенов” № 2А.
В игралната зала са инсталирани 15 /петнадесет / 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

Идентифика
ционен
номер

Удостоверение за
одобрен тип ДП

Процент на
отчисление

1.

Classic Blend Jackpot System
(CBJS)

„Евро Геймс
Технолоджи” ООД

CBJS 03587

022

1.0
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2.

Classic Blend Jackpot System
(CBJS)

„Евро Геймс
Технолоджи” ООД

CBJS 03571

022

1.0

3.

BGJP 20-11, 1.01

„Казино
Технологии” АД

JP060419-005

003

1.0

Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
13. Докладна записка изх. № И-1059/09.07.2013 г. във връзка с представени документи
от „КОМЕРС” ЕООД, гр. Севлиево с вх. № И-1059/10.04.2013 г. / Удостоверение за
издаден лиценз № И-915/20.05.2013 г./
На 10.04.2013 г. с вх. № И-1059, в съответствие с § 7, ал. 2 от преходни и
заключителни разпоредби на Закона за хазарта (ЗХ), са представени документи от
„КОМЕРС” ЕООД, гр. Севлиево, 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. Бургас, комплекс „Изгрев”, УПИ ІІІ, квартал 24А, търговски обект „КАФЕЕСПРЕСО”, в която се организират хазартни игри с игрални автомати с издаден лиценз,
за който е издадено Удостоверение № И-915/20.05.2013 г. на ДКХ.
Представени са необходимите документи, изискуеми съгласно § 7, ал. 3 от
преходни и заключителни разпоредби 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 преходни и
заключителни разпоредби на ЗХ Държавната комисия по хазарта
РЕШИ
„КОМЕРС” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Севлиево, обл.
Габрово, ул. „Стоян Бъчваров” № 8, ЕИК: 107565156, представлявано от Цветан Ботев
Макавеев – управител, е привел организацията и дейността си в съответствие със ЗХ за
игрална зала с адрес: гр. Бургас, комплекс „Изгрев”, УПИ ІІІ, квартал 24А, търговски
обект „КАФЕ-ЕСПРЕСО”.
В игралната зала са инсталирани 27 /двадесет и седем/ броя игрални
автомата с 30 /тридесет/ броя игрални места.
В игралната зала са в експлоатация 4 /четири/ броя системи за формиране
на премия джакпот:
№

Тип, версия

Производител

Идент. номер

1.

BGJP 60-04, Fusion

“Казино Технологии” АД

2.

BGJP 20.11, версия 1.01

“Казино Технологии” АД

JP 081015013
JP 081015012

Classic Blend Jackpot
System (CBJS)
EGT Progressive Jackpot,
VGJP1

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

3.
4.

CBJS 70999
07599

Уд-ние за
одобрен тип
ДП
052
003
022
011

Процент на
отчисление
4.5
1.0
1.5
1.5

Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
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14. Докладна записка изх. № 821/09.07.2013 г. във връзка с представени документи от ЕТ
„ГЕОРГИ ДЕМИРЕВ-КОНТИ”, гр. Русе с вх. № 890/09.04.2013 г. / Удостоверение за
издаден лиценз № И-323/25.03.2013 г./
На 09.04.2013 г. с вх. № 890, в съответствие с § 7, ал. 2 от преходни и
заключителни разпоредби на Закона за хазарта (ЗХ), са представени документи от ЕТ
„ГЕОРГИ ДЕМИРЕВ-КОНТИ”, гр. Русе, 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. Силистра, ул. „Македония” № 150, в която се организират хазартни игри с
игрални автомати с издаден лиценз, за който е издадено Удостоверение № И323/25.03.2013 г. на ДКХ.
Представени са необходимите документи, изискуеми съгласно § 7, ал. 3 от
преходни и заключителни разпоредби 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 преходни и
заключителни разпоредби на ЗХ Държавната комисия по хазарта
РЕШИ
ЕТ „ГЕОРГИ ДЕМИРЕВ-КОНТИ”, със седалище и адрес на управление:
гр. Русе, ул. „Муткурова” № 2, ЕИК: 827138492, представляван от Георги Минков
Демирев /физическо лице - търговец/, е привел организацията и дейността си в
съответствие със ЗХ за игрална зала с адрес: гр. Силистра, ул. „Македония” № 150.
В игралната зала са инсталирани 15 /петнадесет/ броя игрални автомата с
17 /седемнадесет/ броя игрални места.
№

Тип, версия

1.

BGJP 20-11, 1.01

2.
3.
4.

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

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

Идентификационен
номер

Удостоверение за
одобрен тип ДП

Процент на
отчисление

JP 070319-024

003

1.0

03396

011

1.0

03340

022

1.0

JP 120112-003

052

1.5

Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
15. Докладна записка изх. № 822/09.07.2013 г. във връзка с представени документи от ЕТ
„РУМАР – ДИМО ДИМОВ”, гр. Варна с вх. № 987/09.04.2013 г. / Удостоверение за
издаден лиценз № И-624/08.05.2013 г./
На 19.04.2013 г. с вх. № 987, в съответствие с § 7, ал. 2 от преходни и
заключителни разпоредби на Закона за хазарта (ЗХ), са представени документи от ЕТ
„РУМАР – ДИМО ДИМОВ”, гр. Варна, 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. Бяла, област Варна, ул. „Черноморка” № 7, в която се организират хазартни
игри с игрални автомати с издадено Удостоверение за издаден лиценз № И624/08.05.2013 г. на ДКХ.
Представени са необходимите документи, изискуеми съгласно § 7, ал. 3 от
преходни и заключителни разпоредби на ЗХ и чл. 12 от Наредбата за документите
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необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях.
Предвид гореизложеното и на основание § 7, ал. 4 от преходни и
заключителни разпоредби на ЗХ Държавната комисия по хазарта
РЕШИ
ЕТ „РУМАР – ДИМО ДИМОВ” със седалище и адрес на управление: гр.
Варна, р-н „Младост”, ул. „Белински” № 21, ЕИК: 103236793, представляван от Димо
Матев Димов /физическо лице – търговец/, е привел организацията и дейността си в
съответствие със ЗХ за игрална зала с адрес: гр. Бяла, област Варна, ул. „Черноморка” №
7.
В игралната зала са инсталирани 20 /двадесет/ броя игрални автомата с 20
/двадесет/ броя игрални места.
В игралната зала са в експлоатация 3 /три/ броя системи за формиране на
премия джакпот:
№
1.
2.
3.

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

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

Идентификационен
номер

Удостоверение
за одобрен тип
ДП

Процент на
отчисление

JP 070611-022

003

1,0

CBJS 09799

022

1,5

05464

011

1,5

Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
16. Докладна записка изх. № 823/09.07.2013 г. във връзка с представени документи от
„АМЮГЕЙМС-БЪЛГАРИЯ”ООД, гр. Варна с вх. № 1095/30.04.2013 г. / Удостоверение
за издаден лиценз № И-528/08.05.2013 г./
На 30.04.2013 г. с вх. № 1095, в съответствие с § 7, ал. 2 от преходни и
заключителни разпоредби на Закона за хазарта (ЗХ), са представени документи от
„АМЮГЕЙМС–БЪЛГАРИЯ” ООД, гр. Варна, 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. Варна, бул. „Васил Левски” № 33, в която се организират
хазартни игри с игрални автомати с издадено Удостоверение за издаден лиценз № И528/08.05.2013 г. на ДКХ.
Представени са необходимите документи, изискуеми съгласно § 7, ал. 3 от
преходни и заключителни разпоредби 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 преходни и
заключителни разпоредби на ЗХ Държавната комисия по хазарта
РЕШИ
„АМЮГЕЙМС–БЪЛГАРИЯ” ООД със седалище и адрес на управление:
гр. Варна, р-н „Одесос”, ул. „Хан Аспарух” № 2, ЕИК: 102037817, представлявано от
Виолета Атанасова Асенова – управител и Даниел Христов Димитров - управител,
заедно и поотделно, е привел организацията и дейността си в съответствие със ЗХ за
игрална зала с адрес: гр. Варна, бул. „Васил Левски” № 33.
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В игралната зала са инсталирани 30 /тридесет/ броя игрални автомата с 30
/тридесет/ броя игрални места.
В игралната зала е в експлоатация 4 /четири/ броя системи за формиране
на премия джакпот:
№
1.
2.

Тип, версия

Производител

BGJP 20.11, 1.01

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

BGJP 20.11, 1.01

3.

BGJP 60-04, Fusion

4.

EGT Progressive Jackpot,
VGJP1

Идентифика
ционен
номер
JP 070823001
JP 070823002
JP 071011006
VGJP 03718

Удостоверение за
одобрен тип ДП

Процент на
отчисление

003

1.0

003

1.0

052

2.0

011

1.5

Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
17. Докладна записка изх. № 824/09.07.2013 г. във връзка с представени документи от
„ПЕЛТ” ЕООД, гр. Габрово с вх. № 1096/30.04.2013 г. / Удостоверение за издаден
лиценз № И-1493/06.06.2013 г./
На 30.04.2013 г. с вх. № 1096, в съответствие с § 7, ал. 2 от преходни и
заключителни разпоредби на Закона за хазарта (ЗХ), са представени документи от
„ПЕЛТ” ЕООД, гр. Габрово, 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.
Бургас, ул. „Цариградска” № 32, в която се организират хазартни игри с игрални
автомати с издаден лиценз, за който е издадено Удостоверение № И-1493/06.06.2013 г.
на ДКХ.
Представени са необходимите документи, изискуеми съгласно § 7, ал. 3 от
преходни и заключителни разпоредби 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 преходни и
заключителни разпоредби на ЗХ Държавната комисия по хазарта
РЕШИ
„ПЕЛТ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Габрово, ул.
„Орловска” № 139, ет. 11, ап. 75, ЕИК: 107549440, представлявано от Християн
Валериев Крумов - управител, е привел организацията и дейността си в съответствие със
ЗХ за игрална зала с адрес: гр. Бургас, ул. „Цариградска” № 32.
В игралната зала са инсталирани 27 /двадесет и седем/ броя игрални
автомата с 30 /тридесет/ броя игрални места.
В игралната зала са в експлоатация 4 /четири/ броя системи за формиране
на премия джакпот:
№

Тип, версия

1.

BGJP 20.11, 1.01

2.

BGJP 60-04, Fusion

3.

EGT Progressive Jackpot VGJP1

4.

Classic Blend Jackpot System
(CBJS)

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

Идентифика
ционен
номер
JP 110406008
JP 110816003

Удостоверение за
одобрен тип ДП

Процент на
отчисление

003

1.0

052

4.5

12084

011

1.5

09011

022.1

1.5
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Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
По раздел четиринадесети - Разглеждане на писмени искания за промени в
издадени лицензи:
1. За игри в игрални казина:
1.1.„ПАША ЕНТЪРТЕЙМЪНТ”ЕАД, гр. София /изх. № П-1590/08.07.2013 г./,/вх. № И1590/23.05.13г./
На 23.05.2013 г. с вх. № И-1590, 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 „ПАША
ЕНТЪРТЕЙМЪНТ” ЕАД, гр. София, за подмяна на 12 /дванадесет/ броя игрални
автомата и утвърждаване на промяна в Задължителни игрални условия и правила за
организиране и провеждане на хазартни игри в игрално казино с адрес: гр. Свиленград,
област Хасково, площад „14 март”, казино „Casino Pegasus”.
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 извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на
разрешения за извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни такси
поради което и на основанието 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 чл. 72, ал. 2 от ЗХ председателят на ДКХ предлага на членовете на
Държавната комисия по хазарта да разгледат направеното предложение и да вземат и
решение, с което:
I. ДКХ да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз
на „ПАША ЕНТЪРТЕЙМЪНТ” ЕАД със седалище и адрес на управление: гр. София,
район „Лозенец”, ул. „Златен рог” № 22, ет. 10, ап. 26, ЕИК: 202065059, представлявано
от Батухан Исмаил Айвалъ – изпълнителен директор, изразяващи се в подмяна на 12
/дванадесет/ броя игрални автомата в игрално казино с адрес: гр. Свиленград, област
Хасково, площад „14 март”, казино „Casino Pegasus”.
След промените в игралното казино ще бъдат в експлоатация 9 /девет/ броя
игрални маси и 56 /петдесет и шест/ броя игрални автомата с 56 / петдесет и шест/ броя
игрални места.
ІІ. ДКХ да утвърди на „ПАША ЕНТЪРТЕЙМЪНТ” ЕАД, гр. София,
Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане
на хазартни игри в игрално казино, включващи следната промяна:
1. Подмяна на игрални автомати, свързани към система за формиране на
премия джакпот тип Classic Blend Jackpot System (CBJS), идентификационен номер
CBJS 82789.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.2.„УИН СИТИ”ЕООД, гр. София /изх. № П-1650/05.07.2013 г./,/вх. № И1650/04.06.13г./
На 04.06.2013 г. с вх. № И-1650, 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 „УИН СИТИ”
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ЕООД, гр. София, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата и утвърждаване на
промени в Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на
хазартни игри в игрално казино с адрес: м. „Капсиди” № 22, землището на с.
Чучулигово, община Петрич, област Благоевград, казино „EFBET”.
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 извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на
разрешения за извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни такси
поради което и на основанието 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 чл. 72, ал. 2 от ЗХ председателят на ДКХ предлага на членовете на
Държавната комисия по хазарта да разгледат направеното предложение и да вземат и
решение, с което:
I. ДКХ 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 заедно и поотделно
от Митко Цветанов Тодоров и Георги Николов Филчев - управители, изразяващи се в
подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата 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 в експлоатация 9 /девет/ броя
игрални маси и 176 /сто седемдесет и шест/ броя игрални автомата със 183 /сто
осемдесет и три/ броя игрални места.
ІІ. ДКХ да утвърди на „УИН СИТИ” ЕООД, гр. София, Задължителни
игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри в игрално
казино, включващи следните промени:
1. Подмяна на игрални автомати, свързани към система за формиране на
премия джакпот:
1.1. тип CRYSTAL Net, идентификационен номер 0002, сървър
YLCN009060.
2. Промяна в условията за натрупване на точки в клиентските карти –
регламентирана в чл. 119, ал. 1 и 2.
3. Промяна в условията на бонификации „Нов клиент” – регламентирана в
чл. 119, ал. 9.
4. Промяна в условията за получаване на картончета за участие в чл. 120,
ал. 1.
5. Нова бонус игра:
5.1. Ежедневна бонус игра, регламентирана в чл. 122, състоящ се от 5
алинеи.
6. Преустановяване на бонус игри:
6.1. Малка и голяма бонус игри.
6.2. VIP бонус игра.
6.3. Месечна бонус игра.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
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1.3.„ХОТЕЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛ”АД, гр. София /изх. № П-1722/08.07.2013 г./,/вх. № И1722/12.06.13г./
На 12.06.2013 г. с вх. № И-1722, 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 „ХОТЕЛ
ИНТЕРНАЦИОНАЛ” АД, гр. София, за увеличаване с 10 /десет/ броя игрални автомати
и с 5 /пет/ броя игрални маси и утвърждаване на промени в Задължителни игрални
условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри в игрално казино с
адрес: гр. Варна, к.к. „Златни пясъци”, х-л „Интернационал”.
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 извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на
разрешения за извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни такси
поради което и на основанието 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 чл. 72, ал. 2 от ЗХ председателят на ДКХ предлага на членовете на
Държавната комисия по хазарта да разгледат направеното предложение и да вземат и
решение, с което:
І. ДКХ да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на
„ХОТЕЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛ” АД, със седалище и адрес на управление: гр. София,
район „Слатина”, ул. „Никола Тесла” № 3, ет. 9, Бизнес център „София 1”, ЕИК:
175072185, представлявано от Владимир Господинов Филипов, изразяващи се в
увеличаване с 10 /десет/ броя игрални автомати и 5 /пет/ броя игрални маси в игрално
казино с адрес: гр. Варна, к.к. „Златни пясъци”, х-л „Интернационал”.
След промените в игралното казино ще бъдат в експлоатация 46 /четиридесет
и шест/ броя игрални маси и 135 /сто тридесет и пет/ броя игрални автомати със 142 /сто
четиридесет и два/ броя игрални места.
ІІ. ДКХ да утвърди на „ХОТЕЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛ” АД, гр. София,
Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри в игрално казино, включващи следната промяна:
1. Инсталиране на 1 /един/ брой система за формиране на премия джакпот:
1.1. GT, тип JP-BG-L4C, версия V.3.0, с идентификационен № 130604-007.
2. След промяната в игралното казино ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.4.„ХОТЕЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛ”АД, гр. София /изх. № П-1782/08.07.2013 г./,/вх. № И1782/20.06.13г./
На 20.06.2013 г. с вх. № И-1782, 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 „ХОТЕЛ
ИНТЕРНАЦИОНАЛ” АД, гр. София, за увеличаване с 1 /един/ брой игрална маса и
утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и правила за организиране и
провеждане на хазартни игри в игрално казино с адрес: гр. Варна, к.к. „Златни пясъци”,
х-л „Интернационал”.
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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 извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на
разрешения за извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни такси
поради което и на основанието 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 чл. 72, ал. 2 от ЗХ председателят на ДКХ предлага на членовете на
Държавната комисия по хазарта да разгледат направеното предложение и да вземат и
решение, с което:
І. ДКХ да даде разрешение за извършване на промяна в издадения лиценз на
„ХОТЕЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛ” АД, със седалище и адрес на управление: гр. София,
район „Слатина”, ул. „Никола Тесла” № 3, ет. 9, Бизнес център „София 1”, ЕИК:
175072185, представлявано от Владимир Господинов Филипов, изразяваща се в
увеличаване с 1 /един/ брой игрална маса в игрално казино с адрес: гр. Варна, к.к.
„Златни пясъци”, х-л „Интернационал”.
След промените в игралното казино ще бъдат в експлоатация 47 /четиридесет
и седем/ броя игрални маси и 135 /сто тридесет и пет/ броя игрални автомати със 142
/сто четиридесет и два/ броя игрални места.
ІІ. ДКХ да утвърди на „ХОТЕЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛ” АД, гр. София,
Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри в игрално казино, включващи следните промени:
1. Промяна на процента на отчисление на система за формиране на премия
джакпот GT, тип JP-BG-L4C, версия V.3.0, с идентификационен № 130604-007 – от 4,0
на 1,0.
2. Нова промоция:
2.1. „Часът на джокера”(„Joker Hour”), регламентирана в чл. 44.
3. След промяната в игралното казино ще функционират следните системи
за формиране на премия джакпот:
№

Тип, версия

Производител

Идент. номер

Уд-ние за одобрен
тип ДП

Процент на
отчисл.

JP 020417021

003

1,0

JP061215-019

003

1,0

2.

BGJP 20.11, 1.01

„Казино Технологии”
АД
„Казино Технологии”
АД

3.

BGJP 60-04, Fusion

„Казино Технологии”
АД

JP120608-007

052

2,0

4.

Atronic Progressive Link
Oxygen, Cash Fever

Atronic International
GmbH

3000009071

084

1,0

5.

Vega Jackpot System, EGTJS22

„Евро Геймс
Технолоджи” ООД

88271

099

1,0

6.

GT, JP-BG-L4C, V.3.0

„Игрални ТехнологииГТ-Гейминг
Технолоджис” ЕООД

130604-007

106

1,0

1.

BGJP 20.11, 1.01

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
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1.5.„ЕНТЕРТЕЙНМЪНТ”АД, гр. Пловдив /изх. № П-1796/05.07.2013 г./,/вх. № И1796/24.06.13г./
На 24.06.2013 г. с вх. № И-1796, 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
„ЕНТЕРТЕЙНМЪНТ” АД, гр. Пловдив, за подмяна на 10 /десет/ броя игрални автомата
и утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и правила за организиране
и провеждане на хазартни игри в игрално казино с адрес: гр. Пловдив, р-н „Централен”,
ул. „Капитан Райчо” № 2, хотел „Тримонциум Принцес”.
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 извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на
разрешения за извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни такси
поради което и на основанието 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 чл. 72, ал. 2 от ЗХ председателят на ДКХ предлага на членовете на
Държавната комисия по хазарта да разгледат направеното предложение и да вземат и
решение, с което:
I. ДКХ да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз
на „ЕНТЕРТЕЙМАНТ” АД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, р-н
„Централен”, ул. „Капитан Райчо” № 2, ЕИК: 121882577, представлявано от
изпълнителните директори: Корай Йонашчъ, Хасан Йозгюр Фидан и Бора Ефендиоглу
от всеки двама от общо тримата изпълнителни директори само заедно, изразяващи се в
подмяна на 10 /десет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, р-н
„Централен”, ул. „Капитан Райчо” № 2, хотел „Тримонциум Принцес”.
След промените в игралното казино ще бъдат в експлоатация 10 /десет/
броя игрални маси, 130 /сто и тридесет/ броя игрални автомата със 144 /сто четиридесет
и четири/ броя игрални места.
ІІ. ДКХ да утвърди на „ЕНТЕРТЕЙМАНТ” АД, гр. Пловдив,
Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри в игрално казино, включващи подмяна на игрални автомати, свързани към система
за формиране на премия джакпот:
-тип Classic Blend Jackpot System (CBJS), идентификационен номер CBJS
05446.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2. За игри с игрални автомати:
2.1.„ВЕНЕРА 1”ЕООД, гр. Пловдив /изх. № П-1570/05.07.2013 г./,/вх. № И1570/21.05.13г./
На 21.05.2013 г. с вх. № И-1570, 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 „ВЕНЕРА 1”
ЕООД, гр. Пловдив, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата с 6 /шест/ броя игрални
места с 2 /два/ броя игрални автомата с 2 /два/ броя игрални места, вследствие на което
игралните места в игралната зала намаляват с 4 /четири/ броя, увеличаване с 4 /четири/
броя игрални автомата и 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.
Пловдив, р-н „Централен”, ул. „11-ти август” № 5.
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 извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на
разрешения за извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни такси
поради което и на основанието 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 членовете на Държавната
комисия по хазарта да разгледат направеното предложение и да вземат и решение, с
което:
I. ДКХ да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз
на на „ВЕНЕРА 1” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, р-н
„Централен”, ул. „11-ти Август” № 5, ЕИК: 115616376, представлявано от Благовест
Иванов Стойков - управител, изразяващи се в подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата с
6 /шест/ броя игрални места с 2 /два/ броя игрални автомата с 2 /два/ броя игрални места,
вследствие на което игралните места в игралната зала намаляват с 4 /четири/ броя и
увеличаване с 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, р-н
„Централен”, ул. „11-ти август” № 5.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 38 /тридесет и
осем/ броя игрални автомата с 38 /тридесет и осем/ броя игрални места.
ІІ. ДКХ да утвърди на „ВЕНЕРА 1” ЕООД, гр. Пловдив,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни
игри с игрални автомати, включващи следните промени:
1. Промяна на броя игрални автомати, свързани към система за формиране
на премия джакпот тип BGJP 60-04, версия Fusion, идентификационен № JP050629-020.
2. Нова бонус игра „6 от 36”.
3. Промяна в стойността на бонус талоните при специалната бонус
промоция „Money for Nothing”.
4. Прекратяване провеждането на Дневна бонус игра.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
.
2.2.„КОРА”ЕООД, гр. Хасково /изх. № П-1599/08.07.2013 г./,/вх. № И-1599/27.05.13г./
На 27.05.2013 г. с вх. № И-1599, 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 „КОРА” ЕООД,
гр. Хасково, за подмяна на 11 /единадесет/ 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. Свиленград, област Хасково, пл. „14-ти
март”, к-с „Али Баба”.
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 извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на
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разрешения за извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни такси
поради което и на основанието 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 членовете на Държавната
комисия по хазарта да разгледат направеното предложение и да вземат и решение, с
което:
І. ДКХ да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз
на „КОРА” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Хасково, ул. „Патриарх
Евтимий”, бл. 1, ЕИК: 836034820, представлявано от Веселин Кирилов Сивинов управител, изразяващи се в подмяна на 11 /единадесет/ броя игрални автомата в игрална
зала с адрес: гр. Свиленград, област Хасково, пл. „14-ти март”, к-с „Али Баба”.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 18
/осемнадесет/ броя игрални автомата с 18 /осемнадесет/ броя игрални места.
ІІ. ДКХ да утвърди на „КОРА” ЕООД, гр. Хасково,
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:
1.1. Система тип Jewel Jackpot, идентификационен № 00JM5037 ще бъде
подменена със система тип Gauya Quest Jackpot, идентификационен № 00JM5036.
1.2. Система тип BGJP 20.11, версия 1.01, идентификационен № JP
080208-032 ще бъде подменена със система тип BGJP 60-04, версия Fusion,
идентификационен № JP130513-013.
2. Актуализиране на списъците с игрални автомати, свързани към системи
за формиране на премия джакпот.
3. След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
№

Тип, версия

Производител

Идентификаци
онен номер

Удостоверение за
одобрен тип ДП

Процент на
отчисление

1.

Vega Jackpot System тип
EGT-JS22

„Евро Геймс
Технолоджи”
ООД

83019

099

1.9

2.

BGJP 60-04, Fusion

„Казино
Технологии” АД

JP130513-013

3.

Gauya Quest Jackpot

„ДЖИ.ПИ.ЕЛ”
ЕООД

00JM5036

052

2.0

098
4.0

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.3.„СИТ-99”ООД, гр. София /изх. № П-1643/05.07.2013 г./,/вх. № И-1643/31.05.13г./
На 31.05.2013 г. с вх. № И-1643, 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 „СИТ-99”
ООД, гр. София, за подмяна на 4 /четири/ 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:
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гр. София, р-н „Сердика”, бул. „Кн. Мария Луиза” № 102, ротонда Централна гара,
магазин „Деница - 1”.
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 извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на
разрешения за извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни такси
поради което и на основанието 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 членовете на Държавната
комисия по хазарта да разгледат направеното предложение и да вземат и решение, с
което:
І. ДКХ да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз
на „СИТ-99” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Сердика”, бул.
„Княгиня Мария Луиза” № 102, магазин „Деница-1”, ЕИК: 130090474, представлявано
от Тодор Константинов Димов – управител, изразяващи се в подмяна на 4 /четири/ броя
игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, р-н „Сердика”, бул. „Кн. Мария
Луиза” № 102, ротонда Централна гара, магазин „Деница - 1”.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 28 /двадесет и
осем/ броя игрални автомата с 87 /осемдесет и седем/ броя игрални места.
ІІ. ДКХ да утвърди на „СИТ-99” ООД, гр. София, промени в:
1. Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни
игри с игрални автомати, включващи следните промени:
1.1. Подмяна на 1 /един/ брой система за формиране на премия джакпот:
- Advansys Progressive Jackpot System-Wide Area Controller, с
идентификационен № 574940809, ще бъде подменена с Advansys Progressive Jackpot
System-Wide Area Controller, с идентификационен № 574940807.
1.2. Промени в бонус игра 2.
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.
4. В игралната зала са в експлоатация 6 /шест/ броя системи за
формиране на премия джакпот:
№

Тип, версия

Производител

Идент. номер

Уд-ние за
одобрен тип ДП

Процент на
отчисл.

1.
2.

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

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

JP080510-113

003

1.0

CBJS 81153

022.1

1.4

052

2.0

OCTAVIAN

Octavian Ltd, Russia

S4UT6BOV35

078

0.5

Advansys Progressive Jackpot
System – Local Controller

Advansys D.O.O.

574940804

055

1,0

3.
4.
5.

JP091230-004

55

6.

Advansys Progressive Jackpot
System-Wide Area Controller

Advansys D.O.O.

574940807

056

1,0

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.4.„БРИЗ-Л”ЕООД, гр. София /изх. № П-1654/09.07.2013 г./,/вх. № И-1654/04.06.13г./
На 04.06.2013 г. с вх. № И-1654, 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 „БРИЗ-Л” ЕООД,
гр. София, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата, 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.
Бобов дол, област Кюстендил, ул. „Димитър Благоев”, бл. 10, вх. Б, ап. 9.
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 извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на
разрешения за извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни такси
поради което и на основанието 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 членовете на Държавната
комисия по хазарта да разгледат направеното предложение и да вземат и решение, с
което:
I. ДКХ да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз
на „БРИЗ-Л” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Витоша”, ж.к.
„Бояна”, ул. „Беловодски път”, № 89А, ЕИК: 131502767, представлявано от Деница
Тодорова Велева - управител, изразяващи се в подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата
и увеличаване с 5 /пет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Бобов дол,
област Кюстендил, ул. „Димитър Благоев”, бл. 10, вх. Б, ап. 9.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 15 /петнадесет/
броя игрални автомата с 15 /петнадесет/ броя игрални места.
ІІ. ДКХ да утвърди на „БРИЗ-Л” ЕООД, гр. София,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни
игри с игрални автомати, включващи следната промяна:
1. Инсталиране на 1 /един/ брой система за формиране на премия джакпот
Classic Blend Jackpot System (CBJS), идентификационен № CBJS 05276.
2. Промяна на броя игрални автомати, свързани към система за формиране
на премия джакпот EGT Progressive Jackpot тип VGJP1, идентификационен № 05094.
3. След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
№

Тип, версия

1.

BGJP 20.11, 1.01

2.

EGT Progressive Jackpot
тип VGJP1

3.

Classic Blend
Jackpot System (CBJS)

Производител
„КАЗИНО
ТЕХНОЛОГИИ”
АД
„ЕВРО ГЕЙМС
ТЕХНОЛОДЖИ”
ООД
„Евро Геймс
Технолоджи” ООД

Идентификационен
номер

Удостоверени
е за одобрен
тип ДП

Процент на
отчисление

JP070723-003

003

1.0 %

05094

011

1.5 %

CBJS 05276

022

1.5 %
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Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.5.„КОМЕРС”ЕООД, гр. Севлиево /изх. № П-1655/05.07.2013 г./,/вх. № И1655/04.06.13г./
На 04.06.2013 г. с вх. № И-1655, 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 „КОМЕРС”
ЕООД, гр. Севлиево, за подмяна на 2 /два/ 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.
Левски, област Плевен, ул. „Христо Ботев”№ 52.
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 извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на
разрешения за извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни такси
поради което и на основанието 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 членовете на Държавната
комисия по хазарта да разгледат направеното предложение и да вземат и решение, с
което:
І. ДКХ да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на
„КОМЕРС” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Севлиево, област Габрово,
ул. „Стоян Бъчваров” № 8, ЕИК: 107565156, представлявано от Цветан Ботев Макавеев управител, изразяващи се в подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати и увеличаване с 3
/три/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Левски, област Плевен, ул.
„Христо Ботев”№ 52.
След промените в игралната зала ще бъдат разположени 13 /тринадесет/ броя
игрални автомати с 16 /шестнадесет/ броя игрални места.
ІІ. ДКХ да утвърди на „КОМЕРС” ЕООД, гр. Севлиево, Задължителни
игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални
автомати, включващи следната промяна:
1. Подмяна на 1 /един/ брой система за формиране на премия джакпот:
1.1. Classic Blend Jackpot System (CBJS), с идентификационен № CBJS 09054,
ще бъде подменена със система
Classic Blend Jackpot System (CBJS), с
идентификационен № CBJS 09056.
2. След промяната в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
№

1.
2.
3.

Тип, версия

Производител

Идент. номер

BGJP 20.11, 1.01

„Казино Технологии” АД

JP 081219007

EGT Progressive Jackpot,
VGJP 1
Classic Blend Jackpot System
(CBJS)

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

07658
09056

Уд-ние за
одобрен
тип ДП
003
011
022

Процент
на
отчислени
я
1.0
1.5
1.5

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
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Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.6.„СИЙ ГЕЙМС”ООД, гр. София /изх. № П-1665/08.07.2013 г./,/вх. № И1665/05.06.13г./
На 05.06.2013 г. с вх. № И-1665, 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 „СИЙ
ГЕЙМС” ООД, 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. Варна, ул. „Оборище” № 13.
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 извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на
разрешения за извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни такси
поради което и на основанието 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 членовете на Държавната
комисия по хазарта да разгледат направеното предложение и да вземат и решение, с
което:
І. ДКХ да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз
на „СИЙ ГЕЙМС” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Красно
село”, ж.к. „Хиподрума”, ул. „Софийски герой” № 3, вх. А, ет. 1, ап. 2, ЕИК: 121586215,
представлявано поотделно от Борислав Душков Михайлов и Светлана Ганчева Милева –
управители, изразяващи се в подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата в игрална зала с
адрес: гр. Варна, ул. „Оборище” № 13.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 47 /четиридесет
и седем/ броя игрални автомата с 50 /петдесет/ броя игрални места.
4. 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
отчисл.

1.
2.

BGJP 20.11, 1.01
BGJP 20.11, 1.01

JP 040531-011
JP 080510-103

003
003

1.0
1.0

3.

EGT Progressive Jackpot, VGJP1

05436

011

1.0

4.

EGT Progressive Jackpot, VGJP1

05437

011

1.0

5.

EGT Progressive Jackpot, VGJP1

05458

011

1.0

6.

Classic Blend Jackpot System (CBJS)

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

05435

022

1.0

Advansys d.o.o..

574951001

055

1.0

„Казино Технологии” АД

JP 080510-106

003

1.0

Advansys d.o.o.

574940807

056

1.0

Atronic International GmbH

3000009614

084

1.0

№

Advansys Progressive Jackpot System
– Local Controller
8.
BGJP 20.11, 1.01
Advansys Progressive Jackpot
9.
System - Wide Arеа Controller
Atronic Progressive Link Oxygen,
10.
Cash Fever
7.

ІІ. ДКХ да утвърди на „СИЙ ГЕЙМС” ООД, гр. София, Задължителни игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати, включващи следните
промени:

58

1. Инсталиране на 1 /един/ брой система за формиране на премия джакпот:
1.1. Atronic Progressive Link Oxygen, тип Cash Fever, с идентификационен номер
3000009614.
2. Промяна на броя взаимно свързани автомати към системи за формиране на премия
джакпот:
2.1. EGT Progressive Jackpot, тип VGJP1, с идент. № 05437.
2.2. тип Advansys Progressive Jackpot System – Local Controller, с идент. № 574951001.
2.3. тип Advansys Progressive Jackpot System – Wide Area Controller, с идент. №
574940807.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.7.„ПРИНЦ-1”ЕООД, гр. Търговище /изх. № П-1666/05.07.2013 г./,/вх. № И1666/05.06.13г./
На 05.06.2013 г. с вх. № И-1666, 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 „ПРИНЦ - 1”
ЕООД, гр. Търговище, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат и утвърждаване на
промени в Задължителните игрални условия и правила за организиране на хазартни игри
с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Търговище, ул. „Стефан Караджа” № 11.
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 извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на
разрешения за извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни такси
поради което и на основанието 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 членовете на Държавната
комисия по хазарта да разгледат направеното предложение и да вземат и решение, с
което:
І. ДКХ да даде разрешение за извършване на промяна в издадения лиценз
на „ПРИНЦ - 1” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Търговище, ул. „Стефан
Караджа” № 4, ЕИК: 200453636, представлявано от Орлин Младенов Алексиев управител, изразяваща се в подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с
адрес: гр. Търговище, ул. „Стефан Караджа” № 11.
След промяната в игралната зала ще бъдат в експлоатация 19
/деветнадесет/ броя игрални автомати с 24 /двадесет и четири/ броя игрални места.
ІІ. ДКХ да утвърди на „ПРИНЦ - 1” ЕООД, гр. Търговище, Задължителни
игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати,
включващи следната промяна:
1. Подмяна на игрален автомат, свързан към система за формиране на
премия джакпот:
1.1. Classic Blend Jackpot System (CBJS), с идент. № 81506.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
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Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.8.„КЕНОМАТ”ООД, гр. Бургас /изх. № П-1667/05.07.2013 г./,/вх. № И-1667/05.06.13г./
На 05.06.2013 г. с вх. № И-1667, 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 „КЕНОМАТ”
ООД, 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 за игрална зала с адрес: гр. Велико Търново, ул. „Христо Ботев” № 3.
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 извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на
разрешения за извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни такси
поради което и на основанието 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 членовете на Държавната
комисия по хазарта да разгледат направеното предложение и да вземат и решение, с
което:
І. ДКХ да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на
„КЕНОМАТ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. „Цар Асен” № 2,
ЕИК: 040454498, представлявано заедно и поотделно от Петър Цонев Петров и Галина
Илиева Коджабашева – управители, изразяващи се в подмяна на 1 /един/ брой игрален
автомат в игрална зала с адрес: гр. Велико Търново, ул. „Христо Ботев” № 3.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 56 /петдесет и
шест/ броя игрални автомата със 110 /сто и десет/ броя игрални места.
ІІ. ДКХ да утвърди на „КЕНОМАТ” ООД, гр. Бургас, 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:
1.1. Advansys Progressive Jackpot System – Wide Area Controller, с
идентификационен № 574940808 ще бъде подменена със система Advansys Progressive
Jackpot System – Wide Area Controller, с идентификационен № 574940807.
2. След промяната 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 20.11, 1.01

4.

BGJP 20.11, 1.01

5.

BGJP 20.11, 1.01

6.
7.
8.

EGT Progressive Jackpot
тип VGJP1
EGT Progressive Jackpot
тип VGJP1
EGT Progressive Jackpot
тип VGJP1

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

Идент. номер

Уд-ние за
одобрен
тип ДП

Процент на
отчисл.

JP060224-001

003

1.0

JP051102-003

003

1.0

JP060224-012

003

1.0

JP071025-123

003

1.0

JP080510-105

003

1.0

07653

011

1.0

07654

011

1.0

07680

011

1.0
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9.

10.

Advansys Progressive
Jackpot System– Local
Controller
Advansys Progressive
Jackpot System–Wide Area
Controller

Advansys d.o.o..

574940806

055

1.0

Advansys d.o.o..

574940807

056

1.0

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.9.ЕТ „СИ-ЕЛ-ЕЛИТ-ЖЕЧО МАРИНОВ”, гр. Бургас /изх. № П-1669/08.07.2013 г./,/вх.
№ И-1669/06.06.13г./
На 06.06.2013 г. с вх. № И-1669, 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 „СИ-ЕЛЕЛИТ – ЖЕЧО МАРИНОВ”, гр. Бургас, за подмяна на 5 /пет/ 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. Бургас, ул. „Цар Петър” № 13-15, пл. № 590, 591 в
УПИ І, кв. 48.
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 извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на
разрешения за извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни такси
поради което и на основанието 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 членовете на Държавната
комисия по хазарта да разгледат направеното предложение и да вземат и решение, с
което:
I. ДКХ да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз
на ЕТ „СИ-ЕЛ-ЕЛИТ – ЖЕЧО МАРИНОВ” със седалище и адрес на управление: гр.
Бургас, кв. „Славейков”, бл. 71, вх. 8, ет. 5, ап. 13, ЕИК: 812094175, представляван от
Жечо Иванов Маринов /физичeско лице – търговец/, изразяващи се в подмяна на 5 /пет/
броя игрални автомата и увеличаване с 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с
адрес: гр. Бургас, ул. „Цар Петър” № 13-15, пл. № 590, 591 в УПИ І, кв. 48.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 38 /тридесет и
осем/ броя игрални автомата с 47 /четиридесет и седем/ броя игрални места.
ІІ. ДКХ да утвърди на ЕТ „СИ-ЕЛ-ЕЛИТ – ЖЕЧО МАРИНОВ”, гр.
Бургас,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни
игри с игрални автомати, включващи следните промени:
1. Деинсталиране на система за формиране на премия джакпот - 1 /един/
брой:
- тип BGJP 20.11, версия 1.01, идентификационен номер JP070212-038.
2. Промяна на броя игрални автомати, свързани към система за формиране
на премия джакпот:
- тип BGJP 60-04, Fusion, идентификационен номер JP110815-58.
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3. Подмяна на игрални автомати, свързани към системи за формиране на
премия джакпот:
- тип BGJP 60-04, Fusion, идентификационен номер JP110815-58;
- тип Classic Blend Jackpot System (CBJS), идентификационен номер CBJS
03732.
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.

Classic Blend Jackpot
System (CBJS)

4.

BGJP 60-04, Fusion

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

Удостоверение
Идентификац
за одобрен тип
ионен номер
ДП

Процент на
отчисление

JP090603-005

003

1.0

JP080228-028

003

1.0

CBJS 03732

022

1.9

JP110815-58

052

2.0

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.10.„ШУГЪР ГЕЙМС”ООД, гр. София /изх. № П-1671/09.07.2013 г./,/вх. № И1671/06.06.13г./
На 06.06.2013 г. с вх. № И-1671, 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 1 /един/ брой игрален автомат с 6 /шест/ броя
игрални места с 1 /един/ брой игрален автомат с 5 /пет/ броя игрални места, вследствие
на което игралните места в игралната зала намаляват с 1 /един/ брой, 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, бул. „Сливница” № 133.
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 извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на
разрешения за извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни такси
поради което и на основанието 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 членовете на Държавната
комисия по хазарта да разгледат направеното предложение и да вземат и решение, с
което:
I. ДКХ да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз
на 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 1 /един/ брой игрален автомат с 6
/шест/ броя игрални места с 1 /един/ брой игрален автомат с 5 /пет/ броя игрални места,
вследствие на което игралните места в игралната зала намаляват с 1 /един/ брой и
увеличаване с 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. София, бул.
„Сливница” № 133.
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След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 57 /петдесет и
седем/ броя игрални автомата с 66 /шестдесет и шест/ броя игрални места.
ІІ. ДКХ 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. Промяна на броя игрални автомати, свързани към система за формиране
на премия джакпот тип Casino Link System, идентификационен № 0004.
2. Промени в бонус игри:
- Бонификации „Нов клиент”.
- Бонификации „CHANGE POINT”.
3. Прекратява се провеждането на:
- Малка и голяма бонус игри;
- VIP бонус игра;
- Месечна бонус игра.
4. Промени в условията за получаване и теглене на картончета.
5. Въвежда се нова ежедневна бонус игра.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.11.ЕТ„ВАЛЕНТИН ДУМЧЕВ”, гр. Пловдив /изх. № П-1681/08.07.2013 г./,/вх. № И1681/07.06.13г./
На 07.06.2013 г. с вх. № И-1681, 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
„ВАЛЕНТИН ДУМЧЕВ”, гр. Пловдив, за подмяна на 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. Пловдив, ул. „Димитър
Талев”, ПИ 2202 в УПИ І – автогара, кв. 4 по плана на кв. Христо Ботев – север.
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 извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на
разрешения за извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни такси
поради което и на основанието 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 членовете на Държавната
комисия по хазарта да разгледат направеното предложение и да вземат и решение, с
което:
I. ДКХ да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз
на ЕТ „ВАЛЕНТИН ДУМЧЕВ” със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, район
„Южен”, ул. „Васил Ихчиев” № 38, ЕИК: 040180780, представляван от Валентин
Димитров Думчев /физическо лице – търговец/, изразяващи се в подмяна на 2 /два/ броя
игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ул. „Димитър Талев”, ПИ 2202 в
УПИ І – автогара, кв. 4 по плана на кв. Христо Ботев – север.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 43 /четиридесет
и три/ броя игрални автомата с 50 /петдесет/ броя игрални места.
ІІ. ДКХ да утвърди на ЕТ „ВАЛЕНТИН ДУМЧЕВ”, гр. Пловдив,
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Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни
игри с игрални автомати, включващи следната промяна:
Подмяна на игрални автомати, свързани към система за формиране на
премия джакпот:
- тип Classic Blend Jackpot System (CBJS), идентификационен номер CBJS
07605.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.12.„УИН БЕТ-2”ООД, гр. София /изх. № П-1686/09.07.2013 г./,/вх. № И1686/07.06.13г./
На 07.06.2013 г. с вх. № И-1686, 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 „УИН БЕТ - 2”
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. София, район „Възраждане”, бул. „Княгиня
Мария Луиза” № 35.
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 извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на
разрешения за извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни такси
поради което и на основанието 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 членовете на Държавната
комисия по хазарта да разгледат направеното предложение и да вземат и решение, с
което:
І. ДКХ да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз
на „УИН БЕТ - 2” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Младост”, ул. „Михаил Тенев” № 6, ет. 2, ЕИК: 201547309, представлявано от Данаил
Христов Илиев – управител, изразяващи се в подмяна на 4 /четири/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. София, район „Възраждане”, бул. „Княгиня Мария
Луиза” № 35.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 56 /петдесет и
шест/ броя игрални автомата с 63 /шестдесет и три/ броя игрални места.
ІІ. ДКХ да утвърди на „УИН БЕТ - 2” ООД, гр. София,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни
игри с игрални автомати, включващи следните промени:
1. Инсталиране на системa за формиране на премия джакпот:
- Atronic Progressive Link Oxygen тип CASH FEVER, идентификационен №
3000009639.
2. Промяна на броя игрални автомати, свързани към система за формиране
на премия джакпот United Mystery Jackpot System тип EGT-JS23.
3. Промяна в размера на касовата наличност.
4. След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
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№

Тип, версия

1.

Vega Jackpot System
тип EGT-JS22

2.

BGJP 20-11, 1.01

3.

BGJP 20-11, 1.01

4.

CAT 4 CASH, EGT- JS31

5.
6.

United Mystery Jackpot
System, EGT-JS23
Atronic Progressive Link
Oxygen тип CASH FEVER

Производител

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

Идентификацион
ен номер

Удостоверение
за одобрен тип
ДП

Процент на
отчисление

87370

099

1.7

JP 081217-102

003

1.0

JP 081217-103

003

1.0

83220

095

5.0

85676

103

1.7

3000009639

084

4.6

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.13.„УИН БЕТ-2”ООД, гр. София /изх. № П-1687/09.07.2013 г./,/вх. № И1687/07.06.13г./
На 07.06.2013 г. с вх. № И-1687, 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 „УИН БЕТ-3”
ООД, гр. София, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата, 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. Бургас, ул. „Александровска” № 21, х-л „България”.
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 извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на
разрешения за извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни такси
поради което и на основанието 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 членовете на Държавната
комисия по хазарта да разгледат направеното предложение и да вземат и решение, с
което:
I. ДКХ да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз
на „УИН БЕТ-3” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Младост”,
ул. „Михаил Тенев” № 6, ет. 2, ЕИК: 201695756, представлявано от Данаил Христов
Илиев – управител, изразяващи се в подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата и
увеличаване с 5 /пет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Бургас, ул.
„Александровска” № 21, х-л „България”.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 49 /четиридесет
и девет/ броя игрални автомата с 61 /шестдесет и един/ броя игрални места.
ІІ. ДКХ да утвърди на „УИН БЕТ-3” ООД, гр. София,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни
игри с игрални автомати, включващи следните промени:
1. Инсталиране на 2 /два/ броя системи за формиране на премия джакпот:
- Atronic Progressive Link Oxygen тип CASH FEVER, идентификационен №
3000009638.
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- United Mystery Jackpot System тип EGT-JS23, идентификационен №
88341.
2. Подмяна на игрални автомати, свързани към система за формиране на
премия джакпот тип BGJP 30-04, версия 1.01, идентификационен № JP080731-121.
3. Промяна на броя игрални автомати, свързани към система за формиране
на премия джакпот Cat 4 Cash тип EGT-JS31, идентификационен № 84123.
4. Промяна в размера на касовата наличност.
5. След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.14.„ФОРТУНА ГЕЙМС”ООД, гр. Варна /изх. № П-1692/09.07.2013 г./,/вх. № И1692/07.06.13г./
На 07.06.2013 г. с вх. № И-1692, 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
„ФОРТУНА-ГЕЙМС” ООД, гр. Варна, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата,
увеличаване с 4 /четири/ 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. Варна, ул. „Дубровник” № 4.
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 извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на
разрешения за извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни такси
поради което и на основанието 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 членовете на Държавната
комисия по хазарта да разгледат направеното предложение и да вземат и решение, с
което:
I. ДКХ да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз
на „ФОРТУНА-ГЕЙМС” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район
„Приморски”, ул. „Батова” № 9А, ЕИК: 202008656, представлявано от Александрина
Стефанова Овчарова – управител и Кристиян Константинов Георгиев – управител,
заедно и поотделно, изразяващи се в подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата и
увеличаване с 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Варна, ул.
„Дубровник” № 4.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 30 /тридесет/
броя игрални автомата с 30 /тридесет/ броя игрални места.
ІІ. ДКХ да утвърди на „ФОРТУНА-ГЕЙМС” ООД, гр. Варна,
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:
- KING GAMES тип Multi Net 2, идентификационен номер 007-04004.
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2. Промяна на процента на отчисления за система за формиране на премия
джакпот:
- Vega Jackpot System тип EGT-JS 22, идентификационен номер 83324.
3. Промяна на броя игрални автомати, свързани към система за формиране
на премия джакпот:
- Vega Jackpot System тип EGT-JS 22, идентификационен номер 83324.
4. Подмяна на игрални автомати, свързани към система за формиране на
премия джакпот:
- тип BGJP 60-04, версия Fusion, идентификационен номер JP090702-014.
5. Промени в правилата, съобразени с Решение № 297/19.03.2013 г. на
ДКХ.
6. След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
№
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Тип, версия

Производител

Идентификац
ионен номер

„Казино Технологии”
JP090702-012
АД
„Казино Технологии”
BGJP 20.11, 1.01
JP090702-013
АД
„Казино Технологии”
BGJP 60-04, Fusion
JP090702-014
АД
ЕGT Progressive Jackpot,
„Евро Геймс
10449
VGJP1
Технолоджи” ООД
Vega Jackpot System, EGT„Евро Геймс
83324
JS 22
Технолоджи” ООД
Mystery Fever Jackpot
„Проксима-3” ООД
110036
System, MFJS-900
Jackpot Drawing
Gamekeeper Ltd
005
System,1.0.67
Group
KING GAMES тип
„Глобекс - 99” ООД
007-04004
Multi Net 2
BGJP 20.11, 1.01

Удостоверение
за одобрен тип
ДП

Процент на
отчисление

003

1,0

003

1,0

052

4,5

011

1,5

099

1,0

064

1,0

043

0,3

028

1,32

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.15.„ФОРС”ООД, гр. Варна /изх. № П-1693/09.07.2013 г./,/вх. № И-1693/07.06.13г./
2.16.„ГЛОБЪЛ ЛИНК”ООД, гр. Свиленград /изх. № П-1707/08.07.2013 г./,/вх. № И1707/10.06.13г./
На 10.06.2013 г. с вх. № И-1707, 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 „ГЛОБЪЛ
ЛИНК” ООД, гр. Свиленград, за увеличаване с 3 /три/ броя игрални автомати с 8 /осем/
броя игрални места в игрална зала с адрес: гр. Созопол, област Бургас, ул.
„Републиканска” № 10.
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 извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на
разрешения за извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни такси
поради което и на основанието чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 38, ал.
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1 – 3, чл. 69, ал. 1 и 3 от ЗХ председателят на ДКХ предлага на членовете на Държавната
комисия по хазарта да разгледат направеното предложение и да вземат и решение, с
което:
І. ДКХ да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз
на „ГЛОБЪЛ ЛИНК” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Свиленград, ул.
„Тодор Кирков” № 77А, ЕИК: 126111119, представлявано заедно и поотделно от Росен
Йорданов Киришев и Курти Георгиев Куртев – управители, изразяващи се в увеличаване
с 3 /три/ броя игрални автомати с 8 /осем/ броя игрални места в игрална зала с адрес: гр.
Созопол, ул. „Републиканска” № 10.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 21 /двадесет и
един/ броя игрални автомати с 26 /двадесет и шест/ броя игрални места.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.17.„РАДКА МОСКОВА”ООД, гр. Самоков /изх. № П-1718/09.07.2013 г./,/вх. № И1718/11.06.13г./
На 11.06.2013 г. с вх. № И-1718, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11,
чл. 32, чл. 38, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „РАДКА
МОСКОВА” ООД, гр. Самоков, за подмяна на 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. Перущица, област Пловдив, ул. „Александър
Стамболийски” № 2.
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 извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на
разрешения за извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни такси
поради което и на основанието 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 членовете на Държавната
комисия по хазарта да разгледат направеното предложение и да вземат и решение, с
което:
І. ДКХ да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз
на „РАДКА МОСКОВА” ООД, със седалище и адрес на управление: гр.Самоков,
Софийска област, ул. „Проф. Васил Захариев” № 1, ЕИК: 832080578, представлявано
заедно и поотделно от Радка Данаилова Москова и Любомир Петров Петков 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. Перущица, област Пловдив,
ул. “Александър Стамболийски” № 2.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 15 /петнадесет/
броя игрални автомати с 15 /петнадесет/ броя игрални места.
ІІ. ДКХ да утвърди на „РАДКА МОСКОВА” ООД, гр. Самоков,
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:
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1.1. тип BGJP 20.11, версия 1.01, с идент. № JP 070801-051 ще бъде подменена
със система тип BGJP 60-04, версия Fusion, с идент. № JP130521-021.
1.2. тип BGJP 50-04, версия 1.01, с идент. № JP 090603-109 ще бъде подменена
със система KING GAMES, тип Multi Net 2, с идент. № 007-04053.
2. След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
№

Тип, версия

Производител

Идентификационен
номер

Удостовер
ение за
одобрен
тип ДП

Процент
на
отчислени
е

“Казино
Технологии” АД

JP 130521-021

052

1.0

1

BGJP 60-04, Fusion

2

KING GAMES, тип Multi Net 2

"Глобекс 99" ООД

007-04053

028

4.5

3

Classic Blend Jackpot System
(CBJS)

“Евро Геймс
Технолоджи” ООД

CBJS 10474

022

5.0

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.18. „КАЗИНО САЛОН”ЕООД, гр. София /изх. № П-1721/09.07.2013 г./,/вх. № И1721/11.06.13г./
На 11.06.2013 г. с вх. № И-1721, 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 САЛОН”
ЕООД, гр. София, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати, 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, район „Оборище”, бул. „Мадрид” № 4.
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 извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на
разрешения за извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни такси
поради което и на основанието 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 членовете на Държавната
комисия по хазарта да разгледат направеното предложение и да вземат и решение, с
което:
І. ДКХ да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на
„КАЗИНО САЛОН” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Оборище”, бул. „Мадрид” № 2А, ЕИК: 201230223, представлявано от Георги Петков
Карагьозов - управител, изразяващи се в подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати и
увеличаване с 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. София, район
„Оборище”, бул. „Мадрид” № 4.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 21 /двадесет и един/
броя игрални автомати с 24 /двадесет и четири/ броя игрални места.
ІІ. ДКХ да утвърди на „КАЗИНО САЛОН” ЕООД, гр. София, Задължителни
игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални
автомати, включващи следните промени:
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1. Промяна на броя взаимно свързани автомати към система за формиране на
премия джакпот:
1.1. тип ST-JPD, версия 1.01, с идент. № ДП 0457 - /от 19 на 20/.
2. Инсталиране на 1 /един/ брой система за формиране на премия джакпот:
2.1. тип BGJP 60-04, версия Fusion, с идентификационен № JP 130605-0114.
3. След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
№

Тип, версия

1.
BGJP 20.11, 1.01
2.

3.

Classic Blend Jackpot System
(CBJS)
EGT Progressive Jackpot тип
VGJP1

4.
ST-JPD, 1.01
5.
BGJP 60-04, Fusion

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

Идентификаци
онен номер

Удостоверение за
одобрен тип
ДП

Процент на
отчисления

JP 070326-022

003

1.0

74197

022

1.9

09795

011

1.6

ДП 0457

061

2.0

JP 130605-011

052

2.0

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.19.„ХЕМУС ТУРС”ЕООД, гр. София /изх. № П-1724/05.07.2013 г./,/вх. № И1724/12.06.13г./
На 12.06.2013 г. с вх. № И-1724, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл.
32, чл. 38, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ХЕМУС ТУРС”
ЕООД, гр. София, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати, увеличаване с 13
/тринадесет/ 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. София, ж.к. „Люлин”, бул. „Панчо Владигеров” № 74.
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 извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на
разрешения за извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни такси
поради което и на основанието 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 членовете на Държавната
комисия по хазарта да разгледат направеното предложение и да вземат и решение, с
което:
І. ДКХ да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз
на „ХЕМУС ТУРС” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н
„Младост”, бул. „Цариградско шосе”, 7-ми километър, бл. ЗИТ, вх. 2, ет. 3, ЕИК:
102817233, представлявано от Йонко Маринов Радков – управител, изразяващи се в
подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати и увеличаване с 13 /тринадесет/ броя игрални
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автомати в игрална зала с адрес: гр. София, ж.к. „Люлин”, бул. „Панчо Владигеров” №
74.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 45 /четиридесет
и пет/ броя игрални автомати с 50 /петдесет/ броя игрални места.
ІІ. ДКХ 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. Инсталиране на 2 /два/ броя системи за формиране на премия джакпот:
1.1. EGT Progressive Jackpot, тип VGJP1, с идентификационен № 09731.
1.2. Atronic Progressive Link Oxygen, тип Cash Fever, с идентификационен
№ 3000009605.
2. Промяна на броя игрални автомати, свързани към системи за формиране
на премия джакпот:
- тип BGJP 60.04, версия Fusion, с идентификационен № JP100726-018 – /от
4 на 6/;
- Magic Coin Jackpot, с идентификационен № MC JP 07–032 STCB – /от 31
на 35/;
- Classic Blend Jackpot System (CBJS), с идент. № CBJS 03353– /от 11 на
14/.
3. Промени в бонус игри:
3.1. В чл. 20, ал. 2, т. 4, при бонус играта „2 - ШАНС”, се променя периодът
на провеждане – на всяко 5 – то, 15-то и 25–то число на месеца от 19.30 ч.;
4. Преустановява се провеждането на бонус игра ”MAGIC ADVENTURE 2”.
5. 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.
4.
5.
6.

Идент.
номер
JP110302015
MC JP 07–
032 STCB

“Евро Геймс
CBJS 03353
Технолоджи” ООД
“Казино Технологии” JP 100726BGJP 60-04, Fusion
АД
018
„Евро Геймс
EGT Progressive Jackpot, VGJP1
09731
Технолоджи” ООД
Atronic Progressive Link Oxygen, Cash Atronic International
3000009605
Fever
GmbH
Classic Blend Jackpot System (CBJS)

Уд-ние
за одобрен тип
ДП

Процент
на
отчисл.

003

1.0

030.3

1.0

022.1

0.7

052

1.8

011

1.0

084

1.0

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.20.ЕТ „СИ-ЕЛ-ЕЛИТ-ЖЕЧО МАРИНОВ”, гр. Бургас /изх. № П-1740/09.07.2013 г./,/вх.
№ И-1740/13.06.13г./
На 13.06.2013 г. с вх. № И-1740, 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 „СИ-ЕЛЕЛИТ – ЖЕЧО МАРИНОВ”, гр. Бургас, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата с
11 /единадесет/ броя игрални места с 6 /шест/ автомата с 6 /шест/ игрални места,
вследствие на което игралните места се намаляват с 5 /пет/ броя, увеличаване с 5 /пет/
броя игрални автомата и 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. Бургас, ул. „Цар Калоян” № 22 А.
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 извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на
разрешения за извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни такси
поради което и на основанието 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 членовете на Държавната
комисия по хазарта да разгледат направеното предложение и да вземат и решение, с
което:
I. ДКХ да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз
на ЕТ „СИ-ЕЛ-ЕЛИТ – ЖЕЧО МАРИНОВ” със седалище и адрес на управление: гр.
Бургас, кв. „Славейков”, бл. 71, вх. 8, ет. 5, ап. 13, ЕИК: 812094175, представляван от
Жечо Иванов Маринов /физичeско лице – търговец/, изразяващи се в подмяна 6 /шест/
броя игрални автомата с 11 /единадесет/ броя игрални места с 6 /шест/ автомата с 6
/шест/ игрални места, вследствие на което игралните места се намаляват с 5 /пет/ броя и
увеличаване с 5 /пет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Бургас, ул. „Цар
Калоян” № 22 А.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 30 /тридесет/
броя игрални автомата с 30 /тридесет/ броя игрални места.
ІІ. ДКХ да утвърди на ЕТ „СИ-ЕЛ-ЕЛИТ – ЖЕЧО МАРИНОВ”, гр.
Бургас,
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:
- тип DLV Gauya Quest, идентификационен номер ДП 0371.
2. Промяна на броя игрални автомати, свързани към системи за
формиране на премия джакпот:
- тип ST-JPD, версия 1.01, идентификационен номер ДП 0473;
- тип BGJP 60-04, Fusion, идентификационен номер JP060913-005;
- тип Classic Blend Jackpot System (CBJS), идентификационен номер CBJS
05275.
3. Подмяна на игрални автомати, свързани към системи за формиране на
премия джакпот:
- тип BGJP 60-04, версия Fusion, идентификационен номер JP060913-005;
- тип DGP-Jewel Jackpots, версия 1.00, идентификационен номер ДП 0385.
4. След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
№

Тип, версия

1.

Classic Blend Jackpot System
(CBJS)

2.

BGJP 20.11, 1.01

3.

BGJP 60-04, Fusion

4.

ST-JPD, 1.01

Производител
„Евро Геймс
Технолоджи”
ООД
„Казино
Технологии” АД
„Казино
Технологии” АД
„Казино Игри и
Иновации”
ЕООД

Идентификационен
номер

Удостоверение
за одобрен тип
ДП

Процент
на
отчислени
е

CBJS 05275

022

1.9

JP100201-103

003

1.0

JP060913-005

052

2.0

ДП 0473

061

0.86
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5.

EGT Progressive Jackpot тип
VGJP1

6.

DGP-Jewel Jackpots, 1.00

7.

DLV Gauya Quest

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

07526

011

1.5

ДП 0385

073

1.5

ДП 0371

104

1.5

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.21.ЕТ „СИ-ЕЛ-ЕЛИТ-ЖЕЧО МАРИНОВ”, гр. Бургас /изх. № П-1748/09.07.2013 г./,/вх.
№ И-1748/14.06.13г./
На 14.06.2013 г. с вх. № И-1748, 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 „СИ-ЕЛЕЛИТ – ЖЕЧО МАРИНОВ”, гр. Бургас, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата,
увеличаване с 1 /един/ брой игрален автомат с 6 /шест/ 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: к.к. „Слънчев бряг-изток”,
община Несебър, област Бургас, УПИ І, кв. 40.
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 извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на
разрешения за извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни такси
поради което и на основанието 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 членовете на Държавната
комисия по хазарта да разгледат направеното предложение и да вземат и решение, с
което:
I. ДКХ да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз
на ЕТ „СИ-ЕЛ-ЕЛИТ – ЖЕЧО МАРИНОВ” със седалище и адрес на управление: гр.
Бургас, кв. „Славейков”, бл. 71, вх. 8, ет. 5, ап. 13, ЕИК: 812094175, представляван от
Жечо Иванов Маринов /физичeско лице – търговец/, изразяващи се в подмяна на 5 /пет/
броя игрални автомата и увеличаване с 1 /един/ брой игрален автомат с 6 /шест/ броя
игрални места 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 експлоатирани 41 /четиридесет
и един/ броя игрални автомата с 46 /четиридесет и шест/ броя игрални места.
ІІ. ДКХ да утвърди на ЕТ „СИ-ЕЛ-ЕЛИТ – ЖЕЧО МАРИНОВ”, гр.
Бургас,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни
игри с игрални автомати, включващи следната промяна:
Подмяна на игрални автомати, свързани към система за формиране на
премия джакпот:
- тип ST-JPD, версия 1.01, идентификационен номер 0315.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
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Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.22.„СТАР ПРИНЦЕС”ЕАД, гр. Свиленград /изх. № П-1749/08.07.2013 г./,/вх. № И1749/14.06.13г./
На 14.06.2013 г. с вх. № И-1749, 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 „СТАР
ПРИНЦЕС” ЕАД, гр. Свиленград, за увеличаване с 1 /един/ брой игрален автомат с 8
/осем/ броя игрални места в игрална зала с адрес: гр. Свиленград, област Хасково, ул.
„Драган Цанков” № 4.
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 извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на
разрешения за извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни такси
поради което и на основанието 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 членовете на Държавната
комисия по хазарта да разгледат направеното предложение и да вземат и решение, с
което:
ДКХ да даде разрешение за извършване на промяна 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
изпълнителните директори Гюлбин Багджъ и Муратхан Акташ, изразяващи се в
увеличаване с 1 /един/ брой игрален автомат с 8 /осем/ броя игрални места в игрална
зала с адрес: гр. Свиленград, област Хасково, ул. „Драган Цанков” № 4.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 51 /петдесет и
един/ броя игрални автомата с 58 /петдесет и осем/ броя игрални места.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.23.„НАБА ИЙСТГРУП”ООД, гр. Варна /изх. № П-1766/08.07.2013 г./,/вх. № И1766/19.06.13г./
На 19.06.2013 г. с вх. № И-1766, 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 „НАБА
ИЙСТГРУП” ООД, гр. Варна, 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. Варна, р-н „Владислав
Варненчик”, Централен пазар.
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 извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на
разрешения за извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни такси
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поради което и на основанието 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 членовете на Държавната
комисия по хазарта да разгледат направеното предложение и да вземат и решение, с
което:
I. ДКХ да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз
на „НАБА ИЙСТГРУП” ООД със седалище и адрес на управление гр. Варна, р-н
„Одесос”, ул. „Дебър” № 55, ЕИК: 813214873, представлявано от Недялка Георгиева
Балачева – управител, изразяващи се в подмяна на 9 /девет/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр. Варна, р-н „Владислав Варненчик”, Централен пазар.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 20 /двадесет/
броя игрални автомата с 20 /двадесет/ броя игрални места.
ІІ. ДКХ да утвърди на „НАБА ИЙСТГРУП” ООД, гр. Варна,
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 - 1 /един/ брой:
- система тип BGJP 30-04, версия 1.01, идентификационен номер JP
070508-009 ще бъде подменена със система тип BGJP 60-04, версия Fusion,
идентификационен номер JP 070508-009.
2. Деинсталиране на система за формиране на премия джакпот - 1 /един/
брой:
- тип BGJP 20.11, версия 1.01, идентификационен номер JP 100428-101.
3. Нова допълнителна бонус игра за разпределяне на натрупаните от
отчисления парични средства на деинсталираната система.
4. Промяна на броя игрални автомати, свързани към система за формиране
на премия джакпот:
- тип Classic Blend Jackpot System (CBJS), идентификационен номер
09746.
5. След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
№
1.
2.
3.

Тип, версия

Производител

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

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

Удостоверение
Идентификац
за одобрен тип
ионен номер
ДП
JP 070508-009
052

Процент на
отчисление
2.0

09746

022

1.5

09745

011

1.9

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.24.„ХЕМУС ТУРС”ЕООД, гр. София /изх. № П-1788/05.07.2013 г./,/вх. № И1788/21.06.13г./
На 21.06.2013 г. с вх. № И-1788, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл.
32, чл. 38, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ХЕМУС ТУРС”
ЕООД, гр. София, за подмяна на 2 /два/ броя игрални 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. Оряхово, област Враца, площад „Цвети
Иванов” № 1.
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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 извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на
разрешения за извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни такси
поради което и на основанието 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 членовете на Държавната
комисия по хазарта да разгледат направеното предложение и да вземат и решение, с
което:
I. ДКХ 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, бл. ЗИТ, вх. 2, ет. 3, ЕИК:
102817233, представлявано от Йонко Маринов Радков - управител, изразяващи се в
подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Оряхово, област
Враца, площад „Цвети Иванов” № 1.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 10 /десет/ броя
игрални автомата с 10 /десет/ броя игрални места.
ІІ. ДКХ да утвърди на „ХЕМУС ТУРС” ЕООД, гр. София, Задължителни
игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати,
включващи промени в правилата, съобразени с Решение № 297/19.03.2013 г. на ДКХ.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.25.„ПЛАНЕТ ТУР”ООД, гр. Пловдив /изх. № П-1803/09.07.2013 г./,/вх. № И1803/24.06.13г./
На 24.06.2013 г. с вх. № И-1803, 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 „ПЛАНЕТ ТУР”
ООД, гр. Пловдив, за 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 в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, район „Тракия”, ж.к. „Тракия”,
пред жилищен блок № 176 А.
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 извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на
разрешения за извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни такси
поради което и на основанието 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 членовете на Държавната
комисия по хазарта да разгледат направеното предложение и да вземат и решение, с
което:
I. ДКХ да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз
на „ПЛАНЕТ ТУР” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, район
„Тракия”, ж.к. „Тракия”, бл. 52, вх. А, ЕИК: 115168058, представлявано заедно и
поотделно от Елка Неделчева Димова и Траян Ангелов Ангелов - управители,
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изразяващи се в увеличаване с 5 /пет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр.
Пловдив, район „Тракия”, ж.к. „Тракия”, пред жилищен блок № 176 А.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 28 /двадесет и
осем/ броя игрални автомата с 31 /тридесет и един/ броя игрални места.
ІІ. ДКХ да утвърди на „ПЛАНЕТ ТУР” ООД, гр. Пловдив, Задължителни
игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати,
включващи следната промяна:
1. Инсталиране на 1 /един/ брой система за формиране на премия джакпот:
- Atronic Progressive Link Oxygen, тип Cash Fever, с идент. № 3000009919.
2. След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
№

Тип, версия

1.

BGJP 20.11, 1.01

2.

Vega Jackpot System тип EGT-JS 22

3.

CAT 4 CASH тип EGT-JS31

4.

BGJP 60-04, Fusion

5.

EGT Progressive Jackpot тип VGJP1

6.

Atronic Progressive Link Oxygen, Cash
Fever

Производител

Идент. номер

„Казино
Технологии” JP 080327-006
АД
„Евро Геймс
Технолоджи”
85722
ООД
„Евро Геймс
Технолоджи”
87924
ООД
„Казино
Технологии” JP 101221-004
АД
„Евро Геймс
Технолоджи”
10455
ООД
Atronic
International
3000009919
GmbH

Уд-ние
за одобрен тип
ДП

Процент
на отчисл.

003

1.0

099

1.7

095

1.0

052

2.0

011

1.9

084

1.0

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.26.„ШАНС 07”ЕООД, гр. Поморие /изх. № П-1832/09.07.2013 г./,/вх. № И1832/27.06.13г./
На 27.06.2013 г. с вх. № И-1832, 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 „ШАНС 07”
ЕООД, гр. Поморие, за подмяна на 7 /седем/ 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: к.к. „Слънчев бряг”, община Несебър, област
Бургас, Сити център „Корал”.
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 извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на
разрешения за извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни такси
поради което и на основанието 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 членовете на Държавната
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комисия по хазарта да разгледат направеното предложение и да вземат и решение, с
което:
I. ДКХ да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз
на „ШАНС 07” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Поморие, област
Бургас, кв. “Свобода”, бл. 15, вх. А, ап. 9, ЕИК: 102963081, представлявано от Радослав
Цветанов Христов - управител, изразяващи се в подмяна на 7 /седем/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: к.к. „Слънчев бряг”, община Несебър, област Бургас,
Сити център „Корал”.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 24 /двадесет и
четири/ броя игрални автомата с 25 /двадесет и пет/ броя игрални места.
ІІ. ДКХ да утвърди на „ШАНС 07” ЕООД, гр. Поморие, Задължителни
игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати,
включващи:
1. Подмяна на система за формиране на премия джакпот:
- Система EGT Progressive Jackpot, тип VGJP1, идентификационен номер
73133 ще бъде подменена с EGT Progressive Jackpot, тип VGJP1, идентификационен
номер 05172.
2. Подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати, свързани към система за
формиране на премия джакпот:
-Vega Jackpot System, тип EGT-JS22, идентификационен номер 85787.
3. Подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомати, свързани към система за
формиране на премия джакпот:
- тип BGJP 60-04, версия Fusion, идентификационен номер JP 070319-012.
4. 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.

BGJP 20.11, 1.01

„Казино Технологии” АД

3.

BGJP 60-04, Fusion

„Казино Технологии” АД

Vega Jackpot System, тип EGTJS22
EGT Progressive Jackpot, тип
VGJP1

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

№

4.
5.

Уд-ние за
одобрен тип
ДП

Процент
на
отчисл.

003

1,0

003

1,0

052

1,5

85787

099

1,7

05172

011

1,9

Произв.
номер
JP 080224009
JP 110623023
JP 110623012

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.27.„ШАНС 07”ЕООД, гр. Поморие /изх. № П-1833/08.07.2013 г./,/вх. № И1833/27.06.13г./
На 27.06.2013 г. с вх. № И-1833, 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 „ШАНС 07”
ЕООД, гр. Поморие, за подмяна на 7 /седем/ 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. Поморие, област Бургас, ул. „Ген.
Скобелев” № 8.
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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 извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на
разрешения за извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни такси
поради което и на основанието 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 членовете на Държавната
комисия по хазарта да разгледат направеното предложение и да вземат и решение, с
което:
I. ДКХ да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз
на „ШАНС 07” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Поморие, област
Бургас, кв. “Свобода”, бл. 15, вх. А, ап. 9, ЕИК: 102963081, представлявано от Радослав
Цветанов Христов - управител, изразяващи се в подмяна на 7 /седем/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. Поморие, област Бургас, ул. „Ген. Скобелев” № 8.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 23 /двадесет и
три/ броя игрални автомата с 23 /двадесет и три/ броя игрални места.
ІІ. ДКХ да утвърди на „ШАНС 07” ЕООД, гр. Поморие, Задължителни
игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати,
включващи:
1. Подмяна на система за формиране на премия джакпот:
- Система Classic Blend Jackpot System (CBJS), идентификационен номер
73044 ще бъде подменена с Vega Jackpot System, EGT - JS22, идентификационен номер
88416.
2. Подмяна на 1/един/ брой игрален автомат и намаляване от 8 /осем/ на 3
/три/ броя игрални автомати, свързани към система за формиране на премия джакпот:
-BGJP 60-40, Fusion, идентификационен номер JP 090512-010.
3. След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
№

Тип, версия

1.

BGJP 20.11, 1.01

2.

Vega Jackpot System,
EGT - JS22

3.

BGJP 60-40, Fusion

4.

MAGIC COIN
JACKPOT

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

Произв.
номер

Уд-ние за
одобрен тип
ДП

Процент на
отчисл.

JP 071210001

003

1.0

88416

099

1.0

052

1.5

030.3

1.0

JP 090512010
MC JP 09007 STCB

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.28.„БРИЗ-М”ЕООД, гр. София /изх. № П-1836/05.07.2013 г./,/вх. № И-1836/27.06.13г./
На 27.06.2013 г. с вх. № И-1836, 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 „БРИЗ-М” ЕООД,
гр. София, за подмяна на 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. Перник, кв. „Изток”, ул. „Юрий Гагарин” № 33.
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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 извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на
разрешения за извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни такси
поради което и на основанието 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 членовете на Държавната
комисия по хазарта да разгледат направеното предложение и да вземат и решение, с
което:
I.
ДКХ да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на
„БРИЗ-М” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Искър”, ж.к. „Дружба 2”, до бл. 218, обект „Бриз”, ЕИК: 131386348,
представлявано от Евтим Христов Велев – управител, изразяващи се в
подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Перник,
кв. „Изток”, ул. „Юрий Гагарин” № 33.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 27 двадесет и седем/ броя
игрални автомата с 32 /тридесет и две/ броя игрални места.
ІІ. ДКХ да утвърди на „БРИЗ-М” ЕООД, гр. София, Задължителни игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати, включващи следната
промяна:
1. Инсталиране на 1 /един/ брой система за формиране на премия джакпот:
- Mystery Day Jackpot System тип MDJS-900, идентификационен номер 200065.
2. След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
№

Тип, версия

1.

BGJP 20.11, 1.01

2.

BGJP 30-04, 1.01

3.

KING GAMES тип Multi
Net 2

4.

EGT Progressive Jackpot тип
VGJP1

5.

Classic Blend Jackpot System
(CBJS)

6.

Mystery Day Jackpot System
тип MDJS-900

Производител
“КАЗИНО
ТЕХНОЛОГИ
И” АД
“КАЗИНО
ТЕХНОЛОГИ
И” АД
“ГЛОБЕКС-99”
ООД
“ЕВРО ГЕЙМС
ТЕХНОЛОДЖ
И” ООД
“ЕВРО ГЕЙМС
ТЕХНОЛОДЖ
И” ООД
"Проксима-3"
ООД

Идентификационен
номер

Уд-ние за
одобрен тип
ИА

Процент на
отчисление

JP 061208-011

003

1.0

JP 061208-012

020

4.5

007-04024

028

0.5

05104

011

1.5

CBJS 05277

022

1.5

200065

094

1.0

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.29.„ГРАНД КАЗИНО-2”ООД, гр. София /изх. № П-1841/08.07.2013 г./,/вх. № И1841/28.06.13г./
На 28.06.2013 г. с вх. № И-1841, 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 „ГРАНД
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КАЗИНО-2” ООД, гр. София, за подмяна на 4 /четири/ 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 за
игрална зала с адрес: гр. Пазарджик, бул. „България” № 1.
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 извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на
разрешения за извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни такси
поради което и на основанието 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 членовете на Държавната
комисия по хазарта да разгледат направеното предложение и да вземат и решение, с
което:
І. ДКХ да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз
на „ГРАНД КАЗИНО-2” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Лозенец”, ул. „Кричим” № 63, ЕИК: 175256623, представлявано от Тодор Найденов
Шопов и Галин Тотьов Василев - управители, заедно и поотделно, изразяващи се в
подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата, намаляване с 2 /два/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. Пазарджик, бул. „България” № 1.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 52 /петдесет и
два/ броя игрални автомата с 65 /шестдесет и пет/ броя игрални места.
ІІ. ДКХ да утвърди на „ГРАНД КАЗИНО-2” ООД, 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 система за формиране
на премия джакпот:
1.1. тип Casino Link System, идентификационен номер 024 - от 48
/четиридесет и осем/ броя игрални автомата се намаляват на 46 /четиридесет и шест/
броя игрални автомата.
2. Подмяна на игрални автомати, свързани към система за формиране на
премия джакпот CAT 4 CASH, тип EGT-JS31, идентификационен № 85643.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.30.„ГРАНД КАЗИНО-1”ООД, гр. София /изх. № П-1842/08.07.2013 г./,/вх. № И1842/28.06.13г./
На 28.06.2013 г. с вх. № И-1842, 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 „ГРАНД
КАЗИНО-1” 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. Стара Загора, бул. „Цар
Симеон Велики” № 100, хотел „Верея”.
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 извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на
разрешения за извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни такси
поради което и на основанието 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 членовете на Държавната
комисия по хазарта да разгледат направеното предложение и да вземат и решение, с
което:
І. ДКХ да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз
на „ГРАНД КАЗИНО-1” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Лозенец”, ул. „Кричим” № 63, ЕИК: 175258559, представлявано от Галин Тотьов
Василев - управител, изразяващи се в подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики” № 100, хотел „Верея”.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 70 /седемдесет/
броя игрални автомата с 89 /осемдесет и девет/ броя игрални места.
ІІ. ДКХ да утвърди на „ГРАНД КАЗИНО-1” 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 CAT 4 CASH, тип EGT-JS31, идентификационен № 81999.
2. Промяна в месечна бонус игра.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.31.„ГРАНД КАЗИНО”ООД, гр. София /изх. № П-1843/08.07.2013 г./,/вх. № И1843/28.06.13г./
На 28.06.2013 г. с вх. № И-1843, 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 „ГРАНД
КАЗИНО” 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. Плевен, пл. „Свобода”
№ 6.
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 извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на
разрешения за извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни такси
поради което и на основанието 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 членовете на Държавната
комисия по хазарта да разгледат направеното предложение и да вземат и решение, с
което:
І. ДКХ да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз
на „ГРАНД КАЗИНО” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н
„Лозенец”, ул. „Кричим” № 63, ЕИК: 175245527, представлявано от Галин Тотьов
Василев – управител, изразяващи се в подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр. Плевен, пл. „Свобода” № 6.
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След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 57 /петдесет и
седем/ броя игрални автомата с 69 /шестдесет и девет/ броя игрални места.
ІІ. ДКХ да утвърди на „ГРАНД КАЗИНО” ООД, гр. София, Задължителни
игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати,
включващи включващи подмяна на игрални автомати, свързани към система за
формиране на премия джакпот Cat 4 Cash, тип EGT-JS31, идентификационен № 8563.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.32.„ГРАНД КАЗИНО-3”ООД, гр. София /изх. № П-1844/09.07.2013 г./,/вх. № И1844/28.06.13г./
На 28.06.2013 г. с вх. № И-1844, 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 „ГРАНД
КАЗИНО-3” 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. Петрич, област
Благоевград, ул. „Цар Борис ІІІ” № 44.
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 извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на
разрешения за извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни такси
поради което и на основанието 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 членовете на Държавната
комисия по хазарта да разгледат направеното предложение и да вземат и решение, с
което:
І. ДКХ да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз
на „ГРАНД КАЗИНО-3” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н
„Лозенец”, ул. „Кричим” № 63, ЕИК: 175256598, представлявано от Галин Тотьов
Василев и Георги Николов Филчев - управители, заедно и поотделно, изразяващи се в
подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Петрич, област
Благоевград, ул. „Цар Борис ІІІ” № 44.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 106 /сто и шест/
броя игрални автомата със 118 /сто и осемнадесет/ броя игрални места.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.33.„ГРАНД КАЗИНО-1”ООД, гр. София /изх. № П-1845/09.07.2013 г./,/вх. № И1845/28.06.13г./
На 28.06.2013 г. с вх. № И-1845, 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 „ГРАНД
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КАЗИНО-1” 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 за игрална зала с адрес: гр. София, ж.к. „Красно
село”, бл. 208 Б.
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 извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на
разрешения за извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни такси
поради което и на основанието 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 членовете на Държавната
комисия по хазарта да разгледат направеното предложение и да вземат и решение, с
което:
І. ДКХ да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз
на „ГРАНД КАЗИНО-1” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Лозенец”, ул. „Кричим” № 63, ЕИК: 175258559, представлявано от Галин Тотьов
Василев - управител, изразяващи се в подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр. София, ж.к. „Красно село”, бл. 208 Б.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 57 /петдесет и
седем/ броя игрални автомата с 69 /шестдесет и девет/ броя игрални места.
ІІ. ДКХ да утвърди на „ГРАНД КАЗИНО-1” ООД, гр. София,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати, включващ а включваща подмяна на игрални автомати, свързани към система
за формиране на премия джакпот Cat 4 Cash, тип EGT-JS31, идентификационен №
85603.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.34.„ГРАНД КАЗИНО-1”ООД, гр. София /изх. № П-1846/09.07.2013 г./,/вх. № И1846/28.06.13г./
На 28.06.2013 г. с вх. № И-1846, 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 „ГРАНД
КАЗИНО-1” 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 за игрална зала с адрес: гр. София, ул. „Днепър” №
1.
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 извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на
разрешения за извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни такси
поради което и на основанието 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 членовете на Държавната
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комисия по хазарта да разгледат направеното предложение и да вземат и решение, с
което:
І. ДКХ да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз
на „ГРАНД КАЗИНО-1” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Лозенец”, ул. „Кричим” № 63, ЕИК: 175258559, представлявано от Галин Тотьов
Василев - управител, изразяващи се в подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр. София, ул. „Днепър” № 1.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 87 /осемдесет и
седем/ броя игрални автомата със 111 /сто и единадесет/ броя игрални места.
ІІ. ДКХ да утвърди на „ГРАНД КАЗИНО-1” ООД, гр. София,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати, включващ а включваща подмяна на игрални автомати, свързани към система
за формиране на премия джакпот Cat 4 Cash, тип EGT-JS31, идентификационен №
85613.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.35. „НАВИ”ООД, гр. София /изх. № П-1848/09.07.2013 г./,/вх. № И-1848/28.06.13г./
На 28.06.2013 г. с вх. № И-1848, 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 „НАВИ”
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 в игрална зала с адрес: гр. София, район „Слатина”, ж.к. „Христо
Смирненски”, бл. 47А.
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 извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на
разрешения за извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни такси
поради което и на основанието 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 членовете на Държавната
комисия по хазарта да разгледат направеното предложение и да вземат и решение, с
което:
I. ДКХ да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз
на „НАВИ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Оборище”, бул.
„Янко Сакъзов” № 76, ЕИК: 831574168, представлявано от Иван Георгиев Главински –
управител, изразяващи се в подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала
с адрес: гр. София, район „Слатина”, ж.к. „Христо Смирненски”, бл. 47А.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 49 /четиридесет
и девет/ броя игрални автомата с 56 /петдесет и шест/ броя игрални места.
ІІ. ДКХ да утвърди на „НАВИ” ООД, 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:
- CAT 4 CASH тип EGT-JS31, идентификационен номер 88436.
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2. Промяна на броя игрални автомати, свързани към система за формиране
на премия джакпот:
- Redfowl, тип JRF0709, идентификационен номер 014-11.
3. Подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата, свързани към система за
формиране на премия джакпот:
- тип BGJP 60-40, версия Fusion, идентификационен номер JP 100711-003.
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.

4.

5.

6.
7.
8.

9.

10.

Classic Blend
Jackpot System
(CBJS)
Classic Blend
Jackpot System
(CBJS)
EGT Progressive
Jackpot,
тип VGJP1
EGT Progressive
Jackpot,
тип VGJP1
BGJP 60-04,
Fusion
Redfowl, тип
JRF0709
Atronic Progressive
Link Oxygen тип
CASH FEVER
CAT 4 CASH,
тип EGT-JS31

Производител
“Казино
Технологии” АД
“Казино
Технологии” АД
“Евро Геймс
Технолоджи”
ООД
“Евро Геймс
Технолоджи”
ООД
“Евро Геймс
Технолоджи”
ООД
“Евро Геймс
Технолоджи”
ООД
“Казино
Технологии” АД
„Редфул
Инженеринг”
ООД
Atronic
International
GmbH
"Евро Геймс
Технолоджи"
ООД

Идентификационен
номер

Удостоверение за
одобрен тип ДП

Процент на
отчисление

JP 051031-013

003

1.0

JP 090903-003

003

1.0

CBJS 03492

022

1.0

CBJS 10405

022

1.0

01485

011

1.0

05286

011

1.0

JP 100711-003

052

2.0

014-11

040

1.0

3000009037

084

1.5

88436

095

5.0

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
3. За тото и лото игри:
3.1.ДП„БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София /изх. № П-1616/05.07.2013
г./,/вх. № И-1616/29.05.13г./
На 29.05.2013 г. с вх. № И-1616, 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 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.
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 извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
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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 основанието 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 членовете на Държавната
комисия по хазарта да разгледат направеното предложение и да вземат и решение, с
което:
ДКХ 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:
I. Да се разреши на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” да
приема залози и изплаща печалби за хазартна игра със залагания върху резултати от
спортни състезания „ТОТО 2” в следния пункт:
1.гр. Бургас, ул. „Александровска” № 82.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
3.2.„ЕВРОБЕТ”ООД, гр. София /изх. № П-1677/05.07.2013 г./,/вх. № И-1677/06.06.13г./
На 06.06.2013 г. с вх. № И-1677, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, чл. 32, чл.
38, ал. 1 и 3 от Закона за хазарта (ЗХ), e подадено писмено искане от „ЕВРОБЕТ” ООД,
гр. София, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и
изплащат печалби за хазартна лото игра „ЛОТО ШАНС” с пет разновидности:
„ЕВРОШАНС”, „ЛОТОДЖАКПОТ”, „ЛОТОМАНИЯ”, „ШАНС” и „ПОКЕР ШАНС”,
изразяваща се в откриване на 10 /десет/ броя букмейкърски пункта и закриване на 11
/единадесет/ броя букмейкърски пункта.
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 извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на
разрешения за извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни такси
поради което и на основанието 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 членовете на Държавната
комисия по хазарта да разгледат направеното предложение и да вземат и решение, с
което:
ДКХ да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на
„ЕВРОБЕТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Слатина”, ул.
„Александър Жендов” № 6, ЕИК: 121179290, представлявано от Красен Христов Хинков
- управител, изразяващи се в промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се
приемат залози и изплащат печалби за хазартна лото игра „ЛОТО ШАНС” с пет
разновидности: „ЕВРОШАНС”, „ЛОТОДЖАКПОТ”, „ЛОТОМАНИЯ”, „ШАНС” и
„ПОКЕР ШАНС”, както следва:
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Да се прекрати дейността на „ЕВРОБЕТ” ООД в следните пунктове:
1. гр. Бургас, ул. „Велико Търново” № 14, вх. Б;
2. гр. Бургас, кв. „Долно Езерово”, ул. „Захари Зограф” № 75;
3. гр. Варна, ул. „Васил Априлов” № 14;
4. гр. Койнаре, общ. Червен бряг, обл. Плевен, пл. „Ленин”, парцел „VІІ”, кв.
82;
5. гр. Разград, ул. „Иван Вазов” № 7;
6. гр. Раковски, обл. Пловдив, кв. „Ген. Николаево”, ул. „Христо Ботев” № 40;
7. гр. Сливен, кв. „Речица”, ул. „Освобождение” № 5;
8. гр. София, ул. „Любородие” № 18;
9. гр. София, бул. „Черни връх” № 32;
10. гр. София, ж.к. „Ботунец 1”, бл. № 22, партер;
11. с. Червена вода, общ. Русе, обл. Русе, пл. „Възраждане” № 2.
Да се разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в
следните пунктове:
1. гр. Балчик, област Добрич, ул. „Д-р Иван пенаков” № 11;
2. с. Бял извор, общ. Ардино, обл. Кърджали, УПИ ІІ, кв. 24;
3. с. Градежница, общ. Тетевен, обл. Ловеч, ул. „Иван Вазов” № 132;
4. гр. Златоград, обл. Смолян, ул. „Беловидово” № 27;
5. с. Манастирище, общ. Хайредин, обл. Враца, ул. „Червена армия” № 9;
6. гр. Пловдив, ул. „Елба” № 15;
7. гр. Ракитово, обл. Пазарджик, ул. „Вела Пеева” № 50;
8. гр. Сливен, кв. „Надежда”, ул. „Трайко Китанчев” № 16 Д;
9. гр. София, ул. „Мара Бунева” № 33;
10. гр. Царево, област бургас, кв. „Василико” № 56.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
3.3.„ЕВРОБЕТ”ООД, гр. София /изх. № П-1745/05.07.2013 г./,/вх. № И-1745/14.06.13г./
На 14.06.2013 г. с вх. № И-1745, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, чл. 32, чл.
38, ал. 1 и 3 от Закона за хазарта (ЗХ), e подадено писмено искане от „ЕВРОБЕТ” ООД,
гр. София, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и
изплащат печалби за хазартна лото игра „ЛОТО ШАНС” с пет разновидности:
„ЕВРОШАНС”, „ЛОТОДЖАКПОТ”, „ЛОТОМАНИЯ”, „ШАНС” и „ПОКЕР ШАНС”,
изразяваща се в откриване на 6 /шест/ броя букмейкърски пункта и закриване на 11
/единадесет/ броя букмейкърски пункта.
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 извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на
разрешения за извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни такси
поради което и на основанието 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 членовете на Държавната
комисия по хазарта да разгледат направеното предложение и да вземат и решение, с
което:
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ДКХ да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на
„ЕВРОБЕТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Слатина”, ул.
„Александър Жендов” № 6, ЕИК: 121179290, представлявано от Красен Христов Хинков
- управител, изразяващи се в промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се
приемат залози и изплащат печалби за хазартна лото игра „ЛОТО ШАНС” с пет
разновидности: „ЕВРОШАНС”, „ЛОТОДЖАКПОТ”, „ЛОТОМАНИЯ”, „ШАНС” и
„ПОКЕР ШАНС”, както следва:
Да се прекрати дейността на „ЕВРОБЕТ” ООД в следните пунктове:
1. гр. Асеновград, обл. Пловдив, ул. „Цар Асен ІІ”, УПИ ХІV, пл.№ 3405, кв.
273;
2. гр. Балчик, област Добрич, ул. „Варненска” № 9;
3. гр. Бургас, к-с „Медин рудник”, зона А, до ІV РПУ;
4. гр. Велики Преслав, обл. Шумен, ул. „Симеон Велики” № 19;
5. гр. Казанлък, обл. Стара Загора, ул. „Александър Стамболийски” № 7;
6. с. Коларово, общ. Петрич, обл. Благоевград, ул. „Христо Смирненски” № 1;
7. гр. Сливен, ул. „Великокняжевска” № 54А;
8. гр. София, ул. „Монтевидео” № 63;
9. с. Струмяни, обл. Благоевград, ул. „Международно шосе” № 33;
10. гр. София, ул. „Каменица” № 2Б;
11. гр. София, ж.к. „Захарна фабрика”, бл. 49.
Да се разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в
следните пунктове:
1. гр. Сливен, кв. „Комлука”, ул. „Сирак Скитник” № 26;
2. гр. София, ул. „Симеоновско шосе” № 166;
3. гр. София, ж.к. „Суха река-Запад”, кв. 30а, бл. 225, вх. В, ет. 1;
4. гр. София, ж.к. „Люлин”, бл. 546 /стар № 28, вх. Б;
5. гр. София, кв. „Суходол”, ул. „3-ти март” № 16;
6. гр. Сунгурларе, област Бургас, ул. „Вела Пеева” № 2.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
3.4.ДП„БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София /изх. № П-1799/05.07.2013
г./,/вх. № И-1799/24.06.13г./
На 24.06.2013 г. с вх. № И-1799, 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 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 2 /два/ броя тото пункта.
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 извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на
разрешения за извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни такси
поради което и на основанието чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, чл. 38, ал. 1 и 3
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от Закона за хазарта председателят на ДКХ предлага на членовете на Държавната
комисия по хазарта да разгледат направеното предложение и да вземат и решение, с
което:
ДКХ 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 се разреши на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” да приемат
залози и изплащат печалби за хазартна тото игра „ТОТО 2” в следните пунктове:
1.гр. Сандански, област Благоевград, ж.к. „Спартак”, бл. 42;
2.с. Белозем, община Раковски, област Пловдив, ул. „Родопи” № 3.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
3.5.ДП„БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София /изх. № П-1835/05.07.2013
г./,/вх. № И-1835/27.06.13г./
На 27.06.2013 г. с вх. № И-1835, 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 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 2 /два/ броя тото пункта.
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 извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на
разрешения за извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни такси
поради което и на основанието 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 членовете на Държавната
комисия по хазарта да разгледат направеното предложение и да вземат и решение, с
което:
ДКХ 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 се разреши на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” да приемат
залози и изплащат печалби за хазартна тото игра „ТОТО 2” в следните пунктове:
1.гр. Бургас, кв. „Крайморие”, ул. „Христо Арнаудов”№ 17 А;
2.гр. Каблешково, община Поморие, област Бургас, ул. „Иван Вазов” № 28.
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Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
4. За залагания върху резултати от спортни състезания:
4.1.„ЕВРОФУТБОЛ”ООД, гр. София /изх. № П-1579/09.07.2013 г./,/вх. № И1579/22.05.13г./
На 22.05.2013 г. с вх. № И-1579, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, чл. 32, чл.
38, ал. 1 и 3 от Закона за хазарта (ЗХ), e подадено писмено искане от „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 2 /два/ броя и откриване на 2 /два/ броя
букмейкърски пункта.
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 извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на
разрешения за извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни такси
поради което и на основанието 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 членовете на Държавната
комисия по хазарта да разгледат направеното предложение и да вземат и решение, с
което:
ДКХ да 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 се прекрати дейността на „ЕВРОФУТБОЛ” ООД в следните пунктове:
1. с. Хърлец, общ. Козлодуй, обл. Враца, ул. „Авугуста” № 1;
2. гр. Разград, ул. „Иван Вазов” № 7, ет. 1.
ІІ. Да се разреши на „ЕВРОФУТБОЛ” ООД да приема залози и изплаща
печалби в следните пунктове:
1.гр. Видин, ул. „Папуджийска” № 3;
2.гр. София, общ. Подуяне, ж.к. „Сухата река”, бл. 225, вх. В.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
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4.2ДП„БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София /изх. № П-1615/05.07.2013
г./,/вх. № И-1615/29.05.13г./
На 29.05.2013 г. с вх. № И-1615, 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 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.
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 извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на
разрешения за извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни такси
поради което и на основанието 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 членовете на Държавната
комисия по хазарта да разгледат направеното предложение и да вземат и решение, с
което:
ДКХ 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”, както следва:
I. Да се 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.гр. Бургас, ул. „Александровска” № 82.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
4.3„ЕВРОБЕТ”ООД, гр. София /изх. № П-1679/05.07.2013 г./,/вх. № И-1679/06.06.13г./
На 06.06.2013 г. с вх. № И-1679, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, чл. 32, чл.
38, ал. 1 и 3 от Закона за хазарта (ЗХ), e подадено писмено искане от „ЕВРОБЕТ” ООД,
гр. София, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и
изплащат печалби за хазартна игра със залагания върху резултати от спортни състезания
„СПОРТ ШАНС”, изразяваща се в откриване на 10 /десет/ броя букмейкърски пункта и
закриване на 11 /единадесет/ броя букмейкърски пункта.
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 извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на
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разрешения за извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни такси
поради което и на основанието 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 членовете на Държавната
комисия по хазарта да разгледат направеното предложение и да вземат и решение, с
което:
ДКХ да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на
„ЕВРОБЕТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Слатина”, ул.
„Александър Жендов” № 6, ЕИК: 121179290, представлявано от Красен Христов Хинков
- управител, изразяващи 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 ШАНС”, както следва:
Да се прекрати дейността на „ЕВРОБЕТ” ООД в следните пунктове:
1. гр. Бургас, ул. „Велико Търново” № 14, вх. Б;
2. гр. Бургас, кв. „Долно Езерово”, ул. „Захари Зограф” № 75;
3. гр. Варна, ул. „Васил Априлов” № 14;
4. гр. Койнаре, общ. Червен бряг, обл. Плевен, пл. „Ленин”, парцел „VІІ”, кв.
82;
5. гр. Разград, ул. „Иван Вазов” № 7;
6. гр. Раковски, обл. Пловдив, кв. „Ген. Николаево”, ул. „Христо Ботев” № 40;
7. гр. Сливен, кв. „Речица”, ул. „Освобождение” № 5;
8. гр. София, ул. „Любородие” № 18;
9. гр. София, бул. „Черни връх” № 32;
10. гр. София, ж.к. „Ботунец 1”, бл. № 22, партер;
11. с. Червена вода, общ. Русе, обл. Русе, пл. „Възраждане” № 2.
Да се разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в
следните пунктове:
1. гр. Балчик, област Добрич, ул. „Д-р Иван пенаков” № 11;
2. с. Бял извор, общ. Ардино, обл. Кърджали, УПИ ІІ, кв. 24;
3. с. Градежница, общ. Тетевен, обл. Ловеч, ул. „Иван Вазов” № 132;
4. гр. Златоград, обл. Смолян, ул. „Беловидово” № 27;
5. с. Манастирище, общ. Хайредин, обл. Враца, ул. „Червена армия” № 9;
6. гр. Пловдив, ул. „Елба” № 15;
7. гр. Ракитово, обл. Пазарджик, ул. „Вела Пеева” № 50;
8. гр. Сливен, кв. „Надежда”, ул. „Трайко Китанчев” № 16 Д;
9. гр. София, ул. „Мара Бунева” № 33;
10. гр. Царево, област бургас, кв. „Василико” № 56.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
4.4„ЕВРОБЕТ”ООД, гр. София /изх. № П-1746/05.07.2013 г./,/вх. № И-1746/14.06.13г./
На 14.06.2013 г. с вх. № И-1746, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, чл. 32, чл.
38, ал. 1 и 3 от Закона за хазарта (ЗХ), e подадено писмено искане от „ЕВРОБЕТ” ООД,
гр. София, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и
изплащат печалби за хазартна игра със залагания върху резултати от спортни състезания
„СПОРТ ШАНС”, изразяваща се в откриване на 6 /шест/ броя букмейкърски пункта и
закриване на 11 /единадесет/ броя букмейкърски пункта.
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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 извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на
разрешения за извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни такси
поради което и на основанието 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 членовете на Държавната
комисия по хазарта да разгледат направеното предложение и да вземат и решение, с
което:
ДКХ да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на
„ЕВРОБЕТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Слатина”, ул.
„Александър Жендов” № 6, ЕИК: 121179290, представлявано от Красен Христов Хинков
- управител, изразяващи 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 ШАНС”, както следва:
Да се прекрати дейността на „ЕВРОБЕТ” ООД в следните пунктове:
1. гр. Асеновград, обл. Пловдив, ул. „Цар Асен ІІ”, УПИ ХІV, пл.№ 3405, кв.
273;
2. гр. Балчик, област Добрич, ул. „Варненска” № 9;
3. гр. Бургас, к-с „Медин рудник”, зона А, до ІV РПУ;
4. гр. Велики Преслав, обл. Шумен, ул. „Симеон Велики” № 19;
5. гр. Казанлък, обл. Стара Загора, ул. „Александър Стамболийски” № 7;
6. с. Коларово, общ. Петрич, обл. Благоевград, ул. „Христо Смирненски” № 1;
7. гр. Сливен, ул. „Великокняжевска” № 54А;
8. гр. София, ул. „Монтевидео” № 63;
9. с. Струмяни, обл. Благоевград, ул. „Международно шосе” № 33;
10. гр. София, ул. „Каменица” № 2Б;
11. гр. София, ж.к. „Захарна фабрика”, бл. 49.
Да се разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в
следните пунктове:
1. гр. Сливен, кв. „Комлука”, ул. „Сирак Скитник” № 26;
2. гр. София, ул. „Симеоновско шосе” № 166;
3. гр. София, ж.к. „Суха река-Запад”, кв. 30а, бл. 225, вх. В, ет. 1;
4. гр. София, ж.к. „Люлин”, бл. 546 /стар № 28, вх. Б;
5. гр. София, кв. „Суходол”, ул. „3-ти март” № 16;
6. гр. Сунгурларе, област Бургас, ул. „Вела Пеева” № 2.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
4.5.„ЕВРОФУТБОЛ”ООД, гр. София /изх. № П-1751/05.07.2013 г./,/вх. № И1751/14.06.13г./
На 14.06.2013 г. с вх. № И-1751, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, чл. 32, чл.
38, ал. 1 и 3 от Закона за хазарта (ЗХ), e подадено писмено искане от „ЕВРОФУТБОЛ”
ООД, гр. София, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат
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залози и изплащат печалби за хазартни игри със залагания върху резултати от спортни
състезания, изразяваща се в закриване на 15 /петнадесет/ броя и откриване на 5 /пет/
броя букмейкърски пункта.
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 извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на
разрешения за извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни такси
поради което и на основанието 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 членовете на Държавната
комисия по хазарта да разгледат направеното предложение и да вземат и решение, с
което:
ДКХ да 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 се прекрати дейността на „ЕВРОФУТБОЛ” ООД в следните пунктове:
1. гр. Бургас, ул. „Захари Зограф” № 75;
2. гр. Бургас, ул. „Велико Търново” № 14, вх. Б;
3. с. Коларово, община Петрич, област Благоевград, ул. „Христо Смирненски”
№ 1;
4. гр. София, община Овча купел, ул. „Монтевидео” № 63;
5. с. Струмяни, община Струмяни, област Благоевград, ул. „Международно
шосе” № 33;
6. гр. Тетевен, община Тетевен, област Ловеч, ул. „Пенка Михайлова” № 38;
7. гр. Асеновград, област Пловдив, ул. „Цар Иван Асен II” № 47;
8. гр. София, община Овча купел, ул. „Каменица” № 2 Б;
9. гр. Велики Преслав, област Шумен, „Симеон Велики” № 19;
10. гр. Сливен, ул. „Великокняжевска” № 54 А;
11. гр. Бургас, к-с „Меден рудник”, зона А, до IV РПУ;
12. гр. Балчик, област Добрич, ул. „Варненска” № 9;
13. с. Волуяк, община Връбница, ул. „Дружба” № 11;
14. гр. Русе, ж.к. „Изток”, ул. „Котовск” № 4 Б;
15. гр. Кърджали, кв. „Възрожденци”, бул. „Христо Ботев”, Търговски
комплекс „Зорница”.
ІІ. Да се разреши на „ЕВРОФУТБОЛ” ООД да приема залози и изплаща
печалби в следните пунктове:
1. гр. Видин, ул. „Вела Пеева” № 21;
2. гр. Лъки, община Лъки, област Пловдив, ул. „Възраждане” № 17;
3. гр. София, община София, ул. „Проф. Георги Златарски” № 5;
4. гр. София, община София, ул. „Клокотница” № 1;
5. гр. София, община Лозенец, ул. „Страцин” № 7.
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Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
4.6.ДП„БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София /изх. № П-1800/05.07.2013
г./,/вх. № И-1800/24.06.13г./
На 24.06.2013 г. с вх. № И-1800, 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 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 2 /два/
броя тото пункта.
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 извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на
разрешения за извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни такси
поради което и на основанието 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 членовете на Държавната
комисия по хазарта да разгледат направеното предложение и да вземат и решение, с
което:
ДКХ 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”, както следва:
Да се 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 следните пунктове:
1.гр. Сандански, област Благоевград, ж.к. „Спартак”, бл. 42;
2.с. Белозем, община Раковски, област Пловдив, ул. „Родопи” № 3.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
4.7.ДП„БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София /изх. № П-1834/05.07.2013
г./,/вх. № И-1834/27.06.13г./
На 27.06.2013 г. с вх. № И-1834, 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 промяна в броя и адресите на пунктовете, в

96

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 2 /два/
броя тото пункта.
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 извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на
разрешения за извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни такси
поради което и на основанието 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 членовете на Държавната
комисия по хазарта да разгледат направеното предложение и да вземат и решение, с
което:
ДКХ 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”, както следва:
I. Да се 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 следните пунктове:
1.гр. Бургас, кв. „Крайморие”, ул. „Христо Арнаудов”№ 17 А;
2.гр. Каблешково, община Поморие, област Бургас, ул. „Иван Вазов” № 28.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
5. За залагания върху случайни събития:
5.1.„ЕВРОБЕТ”ООД, гр. София /изх. № П-1678/05.07.2013 г./,/вх. № И-1678/06.06.13г./
На 06.06.2013 г. с вх. № И-1678, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, чл. 32, чл.
38, ал. 1 и 3 от Закона за хазарта (ЗХ), e подадено писмено искане от „ЕВРОБЕТ” ООД,
гр. София, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и
изплащат печалби за хазартна игра със залагания върху случайни събития „МЕДЖИК
ШАНС”, изразяваща се в откриване на 10 /десет/ броя букмейкърски пункта и закриване
на 11 /единадесет/ броя букмейкърски пункта.
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 извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на
разрешения за извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни такси
поради което и на основанието 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 членовете на Държавната
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комисия по хазарта да разгледат направеното предложение и да вземат и решение, с
което:
ДКХ да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на
„ЕВРОБЕТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Слатина”, ул.
„Александър Жендов” № 6, ЕИК: 121179290, представлявано от Красен Христов Хинков
- управител, изразяващи се в промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се
приемат залози и изплащат печалби за хазартна игра със залагания върху случайни
събития „МЕДЖИК ШАНС”, както следва:
Да се прекрати дейността на „ЕВРОБЕТ” ООД в следните пунктове:
1. гр. Бургас, ул. „Велико Търново” № 14, вх. Б;
2. гр. Бургас, кв. „Долно Езерово”, ул. „Захари Зограф” № 75;
3. гр. Варна, ул. „Васил Априлов” № 14;
4. гр. Койнаре, общ. Червен бряг, обл. Плевен, пл. „Ленин”, парцел „VІІ”, кв.
82;
5. гр. Разград, ул. „Иван Вазов” № 7;
6. гр. Раковски, обл. Пловдив, кв. „Ген. Николаево”, ул. „Христо Ботев” № 40;
7. гр. Сливен, кв. „Речица”, ул. „Освобождение” № 5;
8. гр. София, ул. „Любородие” № 18;
9. гр. София, бул. „Черни връх” № 32;
10. гр. София, ж.к. „Ботунец 1”, бл. № 22, партер;
11. с. Червена вода, общ. Русе, обл. Русе, пл. „Възраждане” № 2.
Да се разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в
следните пунктове:
1. гр. Балчик, област Добрич, ул. „Д-р Иван пенаков” № 11;
2. с. Бял извор, общ. Ардино, обл. Кърджали, УПИ ІІ, кв. 24;
3. с. Градежница, общ. Тетевен, обл. Ловеч, ул. „Иван Вазов” № 132;
4. гр. Златоград, обл. Смолян, ул. „Беловидово” № 27;
5. с. Манастирище, общ. Хайредин, обл. Враца, ул. „Червена армия” № 9;
6. гр. Пловдив, ул. „Елба” № 15;
7. гр. Ракитово, обл. Пазарджик, ул. „Вела Пеева” № 50;
8. гр. Сливен, кв. „Надежда”, ул. „Трайко Китанчев” № 16 Д;
9. гр. София, ул. „Мара Бунева” № 33;
10. гр. Царево, област бургас, кв. „Василико” № 56.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
5.2.„ЕВРОБЕТ”ООД, гр. София /изх. № П-1747/05.07.2013 г./,/вх. № И-1747/14.06.13г./
На 14.06.2013 г. с вх. № И-1747, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, чл. 32, чл.
38, ал. 1 и 3 от Закона за хазарта (ЗХ), e подадено писмено искане от „ЕВРОБЕТ” ООД,
гр. София, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и
изплащат печалби за хазартна игра със залагания върху случайни събития „МЕДЖИК
ШАНС”, изразяваща се в откриване на 6 /шест/ броя букмейкърски пункта и закриване
на 11 /единадесет / броя букмейкърски пункта.
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 извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на
разрешения за извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни такси
поради което и на основанието 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 членовете на Държавната
комисия по хазарта да разгледат направеното предложение и да вземат и решение, с
което:
ДКХ да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на
„ЕВРОБЕТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Слатина”, ул.
„Александър Жендов” № 6, ЕИК: 121179290, представлявано от Красен Христов Хинков
- управител, изразяващи се в промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се
приемат залози и изплащат печалби за хазартна игра със залагания върху случайни
събития „МЕДЖИК ШАНС”, както следва:
Да се прекрати дейността на „ЕВРОБЕТ” ООД в следните пунктове:
1. гр. Асеновград, обл. Пловдив, ул. „Цар Асен ІІ”, УПИ ХІV, пл.№ 3405, кв.
273;
2. гр. Балчик, област Добрич, ул. „Варненска” № 9;
3. гр. Бургас, к-с „Медин рудник”, зона А, до ІV РПУ;
4. гр. Велики Преслав, обл. Шумен, ул. „Симеон Велики” № 19;
5. гр. Казанлък, обл. Стара Загора, ул. „Александър Стамболийски” № 7;
6. с. Коларово, общ. Петрич, обл. Благоевград, ул. „Христо Смирненски” № 1;
7. гр. Сливен, ул. „Великокняжевска” № 54А;
8. гр. София, ул. „Монтевидео” № 63;
9. с. Струмяни, обл. Благоевград, ул. „Международно шосе” № 33;
10. гр. София, ул. „Каменица” № 2Б;
11. гр. София, ж.к. „Захарна фабрика”, бл. 49.
Да се разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в
следните пунктове:
1. гр. Сливен, кв. „Комлука”, ул. „Сирак Скитник” № 26;
2. гр. София, ул. „Симеоновско шосе” № 166;
3. гр. София, ж.к. „Суха река-Запад”, кв. 30а, бл. 225, вх. В, ет. 1;
4. гр. София, ж.к. „Люлин”, бл. 546 /стар № 28, вх. Б;
5. гр. София, кв. „Суходол”, ул. „3-ти март” № 16;
6. гр. Сунгурларе, област Бургас, ул. „Вела Пеева” № 2.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
По раздел петнадесети - Разглеждане на писмени искания за утвърждаване на
задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри:
1. За игри в игрални казина:
1.1. „КАЗИНО ДИАМАНТ”ООД, гр. Пловдив /изх. № П-1552/05.07.2013
г./,/вх. № И-1552/15.05.13г./
На 15.05.2013 г. с вх. № И-1552, 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 „КАЗИНО
ДИАМАНТ” ООД, гр. Пловдив, за утвърждаване на промяна в Задължителни игрални
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условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри в игрално казино с
адрес: гр. Пловдив, ул. „Васил Левски” № 11 /по издадено Удостоверение за издаден
лиценз № И-1079/09.05.2013 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 извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на
разрешения за извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни такси
поради което и на основанието 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 членовете на Държавната
комисия по хазарта да разгледат направеното предложение и да вземат и решение, с
което:
ДКХ да утвърди на „КАЗИНО ДИАМАНТ” ООД със седалище и адрес на
управление: гр. Пловдив, район „Северен”, ул. „Полковник Бонев” № 8, ЕИК:
115857797, представлявано от Павел Захариев Буков - управител, промяна в
Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри в игрално казино с адрес: гр. Пловдив, ул. „Васил Левски” № 11, изразяваща се в
промяна в стойностите на наградите при Дневна бонус игра.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.2.„ПАША ЕНТЪРТЕЙМЪНТ”ЕАД, гр. София /изх. № П-1680/09.07.2013
г./,/вх. № И-1680/06.06.13г./
На 06.06.2013 г. с вх. № И-1680, 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 „ПАША
ЕНТЪРТЕЙМЪНТ” ЕАД, гр. София, за утвърждаване на промяна в Задължителни
игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри в игрално
казино с адрес: гр. Свиленград, област Хасково, площад „14 март”, казино „CASINO
PEGASUS” /по издадено Удостоверение за издаден лиценз № И-1218/07.06.2013 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 извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на
разрешения за извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни такси
поради което и на основанието 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 членовете на Държавната
комисия по хазарта да разгледат направеното предложение и да вземат и решение, с
което:
ДКХ да утвърди на „ПАША ЕНТЪРТЕЙМЪНТ” ЕАД със седалище и
адрес на управление: гр. София, район „Лозенец”, ул. „Златен рог” № 22, ет. 10, ап. 26,
ЕИК: 202065059, представлявано от Батухан Исмаил Айвалъ –изпълнителен директор,
промяна в Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на
хазартни игри в игрално казино с адрес: гр. Свиленград, област Хасково, площад „14
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март”, казино „CASINO PEGASUS”, изразяваща се във въвеждането на нова игра
„TEXAS POKER” (ТЕКСАС ПОКЕР).
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.3.„СИТИ КАЗИНО ГРУП”ООД, гр. София /изх. № П-1705/09.07.2013
г./,/вх. № И-1705/10.06.13г./
На 10.06.2013 г. с вх. № И-1705, 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 „СИТИ
КАЗИНО ГРУП” ООД, гр. София, за утвърждаване на промени в Задължителни игрални
условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри в игрално казино с
адрес: гр. Пловдив, ул. „Княз Александър І” № 42, казино „EFBET” /по издадено
Удостоверение за издаден лиценз № И-1123/27.05.2013 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 извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на
разрешения за извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни такси
поради което и на основанието 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 членовете на Държавната
комисия по хазарта да разгледат направеното предложение и да вземат и решение, с
което:
ДКХ да утвърди 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, представените за игрална зала
с адрес: гр. Пловдив, ул. „Княз Александър І” № 42, казино „EFBET”, Задължителни
игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри в игрално
казино, включващи следните промени:
1. Промени в бонус игри:
1.1. Промяна в условията за натрупване на точки в клиентските карти;
1.2. Бонификации „Нов клиент”.
2. Прекратява се провеждането на:
2.1. Малка и голяма бонус игри;
2.2. VIP бонус игра;
2.3. Месечна бонус игра.
3. Промени в условията за получаване и теглене на картончета.
4. Нова ежедневна бонус игра.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
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1.4.„АКТИВ-БГ”АД, гр. София /изх. № П-1817/05.07.2013 г./,/вх. № И1817/25.06.13г./
На 25.06.2013 г. с вх. № И-1817, 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 „АКТИВ-БГ”
АД, гр. София, за утвърждаване на промяна 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” /по издадено
Удостоверение за издаден лиценз № И-879/20.05.2013 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 извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на
разрешения за извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни такси
поради което и на основанието 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 членовете на Държавната
комисия по хазарта да разгледат направеното предложение и да вземат и решение, с
което:
ДКХ да утвърди на „АКТИВ-БГ” АД със седалище и адрес на управление:
: гр. София, район „Сердика”, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 131, ЕИК: 121634959,
представлявано от Зейнеп Бирбудак и Мехмет Бурхан Ергенч или Зейнеп Бирбудак и
Мехмет Йозгюр Бюйюкер, или Мехмет Бурхан Ергенч и Мехмет Йозгюр Бюйюкер, само
двама по двама, промяна 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”, включващи промяна в условията на
провеждане на специална периодична промоция „HAPPY HOUR EXTRA BET”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2. За игри с игрални автомати:
2.1.„СИКС ГРУП-09”ЕООД, гр. София /изх. № П-1573/08.07.2013 г./,/вх. № И1573/21.05.13г./
На 21.05.2013 г. с вх. № И-1573, 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 „СИКС ГРУП –
09” ЕООД, гр. София, за утвърждаване на промяна в Задължителни игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Велико Търново, бул. „България” № 21-Б, бл. 2 /по издадено Удостоверение за издаден
лиценз № И-2661/07.02.2013 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 извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на
разрешения за извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни такси
поради което и на основанието 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 членовете на Държавната
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комисия по хазарта да разгледат направеното предложение и да вземат и решение, с
което:
ДКХ да утвърди на „СИКС ГРУП – 09” ЕООД със седалище и адрес на
управление: гр. София, район „Люлин”, ж.к. „Люлин 1”, бл. 033, вх. В, ап. 6, ЕИК:
200601241, представлявано от Петър Маринов Петров – управител, представените за
игрална зала с адрес: гр. Велико Търново, бул. „България” № 21-Б, бл. 2:
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни
игри с игрални автомати, включващи следната промяна:
1. Нова бонус игра.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.2.„ВЕНИС КАЗИНОС”ООД, гр. София /изх. № П-1659/09.07.2013 г./,/вх. № И1659/05.06.13г./
На 05.06.2013 г. с вх. № И-1659, 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 „ВЕНИС
КАЗИНОС” 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, бул. „Васил Левски” № 29 /по издадено Удостоверение за издаден
лиценз № И-1077/18.05.2013 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 извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на
разрешения за извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни такси
поради което и на основанието 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 членовете на Държавната
комисия по хазарта да разгледат направеното предложение и да вземат и решение, с
което:
ДКХ да утвърди на „ВЕНИС КАЗИНОС” ООД със седалище и адрес на
управление: гр. София, район „Оборище”, ул. „Искър” № 14, ЕИК: 131004720,
представлявано от Георги Методиев Карабельов – управител, представените за игрална
зала с адрес: гр. София, бул. “Васил Левски” № 29:
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни
игри с игрални автомати, включващи следните промени:
1. Промени в бонус игри:
1.1. Бонификации „Нов клиент”;
1.2. Бонификации „CHANGE POINT”.
2. Прекратява се провеждането на:
2.1. Малка и голяма бонус игри;
2.2. VIP бонус игра;
2.3. Месечна бонус игра.
3. Промени в условията за получаване и теглене на картончета.
4. Въвежда се нова ежедневна бонус игра.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
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искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.3.„БЕЛФАСТ”ООД, гр. София /изх. № П-1660/09.07.2013 г./,/вх. № И-1660/05.06.13г./
На 05.06.2013 г. с вх. № И-1660, 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 „БЕЛФАСТ”
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, р-н „Слатина”, ул. „Борис Христов” № 2А /по издадено Удостоверение за
издаден лиценз № И-2550/27.12.2012 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 извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на
разрешения за извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни такси
поради което и на основанието 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 членовете на Държавната
комисия по хазарта да разгледат направеното предложение и да вземат и решение, с
което:
ДКХ да утвърди на „БЕЛФАСТ” ООД със седалище и адрес на
управление: гр. София, район ”Лозенец”, ул. „Кричим” № 63, ЕИК: 175023590,
представлявано от Георги Методиев Карабельов – управител, представените за игрална
зала с адрес: гр. София, р-н „Слатина”, ул. „Борис Христов” № 2А.
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни
игри с игрални автомати, включващи следните промени:
1. Промени в бонус игри:
1.1. Бонификации „Нов клиент”;
1.2. Бонификации „CHANGE POINT”.
2. Прекратява се провеждането на:
2.1. Малка и голяма бонус игри;
2.2. VIP бонус игра;
2.3. Месечна бонус игра.
3. Промени в условията за получаване и теглене на картончета.
4. Въвежда се нова ежедневна бонус игра.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.4. „ГЕЙМЪР-2001”ЕООД, гр. София /изх. № П-1661/09.07.2013 г./,/вх. № И1661/05.06.13г./
На 05.06.2013 г. с вх. № И-1661, 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 „ГЕЙМЪР2001” ЕООД, гр. София, 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.
София, район „Лозенец”, бул. „Христо Смирненски” № 78 /по издадено Удостоверение
за издаден лиценз № И-1073/06.06.2013 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 извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на
разрешения за извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни такси
поради което и на основанието 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 членовете на Държавната
комисия по хазарта да разгледат направеното предложение и да вземат и решение, с
което:
ДКХ да утвърди на „ГЕЙМЪР-2001” ЕООД със седалище и адрес на
управление: гр. София, район „Лозенец”, ул. „Златовръх” № 37, ЕИК: 130602533,
представлявано от Митко Цветанов Тодоров – управител , представените за игрална зала
с адрес: гр. София, район „Лозенец”, бул. „Христо Смирненски” № 78, Задължителни
игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати,
включващи следните промени:
1. Промени в бонус игри:
1.1. Бонификации „Нов клиент”;
1.2. Бонификации „CHANGE POINT”.
2. Прекратява се провеждането на:
2.1. Малка и голяма бонус игри;
2.2. VIP бонус игра;
2.3. Месечна бонус игра.
3. Промени в условията за получаване и теглене на картончета.
4. Въвежда се нова ежедневна бонус игра.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.5.„ГРАНД КАЗИНО-1”ООД, гр. София /изх. № П-1675/05.07.2013 г./,/вх. № И1675/06.06.13г./
На 06.06.2013 г. с вх. № И-1675, 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 „ГРАНД КАЗИНО 1” 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, ж.к. „Красно село”, бл. 208 Б /по Удостоверение за издаден лиценз № И-919 от
28.05.2013 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 извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на
разрешения за извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни такси
поради което и на основанието чл. 33, ал. 9, във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 11 и чл. 38, ал. 2
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и 3 от Закона за хазарта председателят на ДКХ предлага на членовете на Държавната
комисия по хазарта да разгледат направеното предложение и да вземат и решение, с
което:
ДКХ да утвърди на „ГРАНД КАЗИНО - 1” ООД, със седалище и адрес
на управление: гр. София, район „Лозенец”, ул. „Кричим” № 63, ЕИК: 175258559,
представлявано от Галин Тотьов Василев - управител, Задължителни игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
София, ж.к. „Красно село”, бл. 208 Б, включващи следната промяна.
1. Нова бонус игра:
1.1. Седма бонус игра, регламентирана в Раздел ІV, чл. 19, ал. 7, т. 1 и
чл. 20, ал. 3.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.6.„ЕМИЛИ ГЕЙМС”ЕООД, гр. София /изх. № П-1685/09.07.2013 г./,/вх. № И1685/07.06.13г./
На 07.06.2013 г. с вх. № И-1685, 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 „ЕМИЛИ
ГЕЙМС” 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 „Люлин”, ж.к. „Люлин - 4”, бул. „Панчо Владигеров” № 1 /по
издадено Удостоверение за издаден лиценз № И-856/18.05.2013 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 извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на
разрешения за извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни такси
поради което и на основанието 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 членовете на Държавната
комисия по хазарта да разгледат направеното предложение и да вземат и решение, с
което:
ДКХ да утвърди на „ЕМИЛИ ГЕЙМС” ЕООД със седалище и адрес на
управление: гр. София, район „Люлин”, ж.к. „Люлин - 4”, бул. „Панчо Владигеров” № 1,
ЕИК: 202424640, представлявано от Пламена Лазарова Джурова - управител, промени в
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. София, район „Люлин”, ж.к. „Люлин - 4”, бул.
„Панчо Владигеров” № 1, изразяващи се в:
Нови бонус игри:
- бонус игра № 1;
- бонус игра № 2;
- месечна бонус игра.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
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Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.7.„ГЕЙМЪР-2001”ЕООД, гр. София /изх. № П-1697/09.07.2013 г./,/вх. № И1697/10.06.13г./
На 10.06.2013 г. с вх. № И-1697, 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 „ГЕЙМЪР-2001”
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 „Красно село”, ул. „Кн. Клементина” № 4 /по издадено Удостоверение за
издаден лиценз № И-1104/06.06.2013 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 извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на
разрешения за извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни такси
поради което и на основанието 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 членовете на Държавната
комисия по хазарта да разгледат направеното предложение и да вземат и решение, с
което:
ДКХ да утвърди на „ГЕЙМЪР-2001” ЕООД със седалище и адрес на
управление: гр. София, район „Лозенец”, ул. „Златовръх” № 37, ЕИК: 130602533,
представлявано от Митко Цветанов Тодоров – управител , представените за игрална зала
с адрес: гр. София, район „Красно село”, ул. „Кн. Клементина” № 4, Задължителни
игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати,
включващи следните промени:
1. Промени в бонус игри:
1.1. Бонификации „Нов клиент”;
1.2. Бонификации „CHANGE POINTS”.
2. Прекратява се провеждането на:
2.1. Малка и голяма бонус игри;
2.2. VIP бонус игра;
2.3. Месечна бонус игра.
3. Промени в условията за получаване и теглене на картончета.
4. Нова ежедневна бонус игра.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
3. За лото игри/утвърждаване образци на талони:
3.1.„ЕВРОБЕТ”ООД, гр. София /изх. № П-1739/05.07.2013 г./,/вх. № И-1739/13.06.13г./
На 13.06.2013 г. с вх. № И-1739, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 9 и т. 11,
чл. 32 и чл. 38, ал. 2 и 3 от Закона за хазарта (ЗХ), e подадено писмено искане от
„ЕВРОБЕТ” ООД, гр. София, за утвърждаване на промени в Задължителни игрални
условия и правила за организиране и провеждане на хазартна лото игра „ЛОТО ШАНС”
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и утвърждаване на 2 /два/ броя образци на талони за участие в хазартна лото игра
„ЛОТО ШАНС” - разновидност „ЕВРОШАНС” /по издадено Удостоверение за издаден
лиценз № И-1586/27.06.2013 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 извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на
разрешения за извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни такси
поради което и на основанието 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 членовете на Държавната
комисия по хазарта да разгледат направеното предложение и да вземат и решение, с
което:
I. ДКХ да утвърди на „ЕВРОБЕТ” ООД, със седалище и адрес на управление:
гр. София, район „Слатина”, ул. „Александър Жендов” № 6, ЕИК: 121179290,
представлявано от Красен Христов Хинков - управител, промени в Задължителни
игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартна лото игра „ЛОТО
ШАНС”, изразяващи се в добавяне към чл. 12, ал. 5 на т. 3 и т. 4, във връзка с
въвеждането на нови талони.
II. ДКХ да утвърди 2 /два/ броя образци на талони за участие в хазартна лото
игра „ЛОТО ШАНС”, разновидност „ЕВРОШАНС”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
По раздел шестнадесети - Поправка на очевидна фактическа грешка:
2. За игри с игрални автомати:
1.1.„БРАТЯ МАТЕВИ”ЕООД, гр. София /изх. № П-1317-1/09.07.2013 г./,/вх. № И-13171/04.07.13г./
На 04.07.2013 г. с писмо вх. № И-1317-1, Държавната комисия по хазарта (ДКХ) е
уведомена за допусната очевидна фактическа грешка в Удостоверение за издаден лиценз № И1317 от 26.06.2013 г.

На 26.04.2013 г. с вх. № И-1317, 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 „БРАТЯ
МАТЕВИ” ЕООД, гр. София, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат, увеличаване
с 10 /десет/ 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. София, ж.к. “Дианабад”, бул. „Никола Габровски” № 61.
При изготвяне на предложение с изх. № И-1317/10.06.2013 г. е допусната очевидна
фактическа грешка при изписването на данните на 1 /един/ брой игрален автомат. Същият е на
позиция № 7 в Приложение към Удостоверение № И-1317/26.06.2013 г. на ДКХ от списъка на
игралното оборудване, което ще бъде експлоатирано в игралната зала след промените, като е
вписан:

№

Наименование

Тип, версия

Производител

Идент.
номер

1.

Vega Vision + Multi -2

EGT–VS 6

“Евро Геймс Технолоджи“ ООД

08562

Удние
Игр.
за
места
одобр. (бр.)
тип ИА
1938
1
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Вярното изписване на данните е:

№

Наименование

Тип, версия

Производител

Идент.
номер

1.

PREMIER MULTI-3

EGT-VS 6-4

„Евро Геймс Технолоджи” ООД

08562

Удние
Игр.
за
места
одобр. (бр.)
тип ИА
2270
1

Предвид гореизложеното и на основание чл. 32, във връзка с чл. 27, ал. 3 от ЗХ
Държавната комисия по хазарта
РЕШИ

Поправя очевидна фактическа грешка, допусната в Предложение № И1317/10.06.2013 г., съответно в Удостоверение за издаден лиценз № И-1317 от
26.06.2013 г. на ДКХ, в списъка на игралното оборудване, което ще бъде експлоатирано
в игралната зала.
Погрешно изписаните данни
№

Наименование

Тип, версия

Производител

Идент.
номер

7.

Vega Vision + Multi -2

EGT–VS 6

“Евро Геймс Технолоджи“ ООД

08562

Удние
Игр.
за
места
одобр. (бр.)
тип ИА
1938
1

на позиция № 7 в списъка на игралното оборудване, което ще бъде експлоатирано
в игралната зала да се поправят, като се заменят с вярно изписаните
№

Наименование

Тип, версия

Производител

Идент.
номер

7.

PREMIER MULTI-3

EGT-VS 6-4

„Евро Геймс Технолоджи” ООД

08562

Удние
Игр.
за
места
одобр. (бр.)
тип ИА
2270
1

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- 1317/26.06.2013 г.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.2.„АЛФА ГЕЙМ”ЕООД, гр. Варна /изх. № П-1591-1/05.07.2013 г./,/вх. № И-15911/03.07.13г./
На 03.07.2013 г. с писмо вх. № И-1591-1, Държавната комисия по хазарта (ДКХ) е
уведомена за допусната очевидна фактическа грешка в Удостоверение за издаден лиценз № И1591 от 01.07.2013 г.

На 23.05.2013 г. с вх. № И-1591, 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 “АЛФА ГЕЙМ”
ЕООД, гр. Варна, за увеличаване 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. Дългопол, община Варна, област Варна, ул.
„Цар Симеон” № 1 Б.
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При изготвяне на предложение с изх. № И-1951/19.06.2013 г. е допусната очевидна
фактическа грешка при изписването на данните на 3 /три/ броя игрални автомати. Същите са на
позиции №№ 13-15 в Приложение към Удостоверение № И-1591/01.07.2013 г. на ДКХ от
списъка на игралното оборудване, което ще бъде експлоатирано в игралната зала след
промените, като са вписани съответно:
№

Наименование

Тип, версия

Производител

13.
14.
15.

JOPPY
CRAZY BUGS
CRAZY BUGS

Crazy Bugs
EGT-VS
EGT-VS

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

Удние
Игр.
Идент.
за
места
номер
одобр. (бр.)
тип ИА
00JM1924
457
1
74468
444
1
74469
444
1

Вярното изписване на данните е:
№

Наименование

Тип, версия

Производител

13.
14.
15.

JOPPY
JOPPY
CITY GAMES

Crazy Bugs
Halloween Party
Black Beard

„ДЖИ.ПИ.ЕЛ” ЕООД
„ДЖИ.ПИ.ЕЛ” ЕООД
„Казино игри и иновации” ЕООД

Удние
Игр.
Идент.
за
места
номер
одобр. (бр.)
тип ИА
00JM2990
457
1
00JM2735
855
1
0085
1070
1

Предвид гореизложеното и на основание чл. 32, във връзка с чл. 27, ал. 3 от
ЗХ Държавната комисия по хазарта
РЕШИ

ДКХ да поправи очевидна фактическа грешка, допусната в Предложение №
И-1591/19.06.2013 г., съответно в Удостоверение за издаден лиценз № И-1591 от
01.07.2013 г. на ДКХ, в списъка на игралното оборудване, което ще бъде експлоатирано
в игралната зала.
Погрешно изписаните данни
№

Наименование

Тип, версия

Производител

13.
14.
15.

JOPPY
CRAZY BUGS
CRAZY BUGS

Crazy Bugs
EGT-VS
EGT-VS

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

Удние
Игр.
Идент.
за
места
номер
одобр. (бр.)
тип ИА
00JM1924
457
1
74468
444
1
74469
444
1

на позиции №№ 13-15 в списъка на игралното оборудване, което ще бъде
експлоатирано в игралната зала да се поправят, като се заменят с вярно изписаните
№

Наименование

Тип, версия

Производител

13.
14.
15.

JOPPY
JOPPY
CITY GAMES

Crazy Bugs
Halloween Party
Black Beard

„ДЖИ.ПИ.ЕЛ” ЕООД
„ДЖИ.ПИ.ЕЛ” ЕООД
„Казино игри и иновации” ЕООД

Удние
Игр.
Идент.
за
места
номер
одобр. (бр.)
тип ИА
00JM2990
457
1
00JM2735
855
1
0085
1070
1

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-1591/01.07.2013 г.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
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По раздел седемнадесети - Разни:
1. Доклад във връзка с проект на Общи задължителни игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри със залагания върху резултати от
спортни състезания и надбягвания с коне и кучета от разстояние чрез интернет
/изх. № 815/09.07.2013 г./
В правомощията на Държавната комисия по хазарта (ДКХ), съгласно чл. 22, ал. 1.
т. 4 от Закона за хазарта (ЗХ), е приемането на Общи задължителни игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри със залагания върху резултати от
спортни състезания и надбягвания с коне и кучета от разстояние чрез интернет.
След влизането в сила на 01.07.2012 г. на нов Закон за хазарта, настъпиха
промени в действащата нормативна уредба и съгласно § 4, ал. 2 от ЗХ, е необходимо
приемането на Общи задължителни игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри със залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания
с коне и кучета от разстояние чрез интернет.
В изготвянето на проекта на гореописаните правила участваха служители от
отдел „Лицензи, методология и анализи”, отдел „Оборудване и информационни
системи”, отдел „Контрол” и главният секретар на ДКХ.
С оглед на гореизложеното, и съобразно компетентността на Комисията, на
основание чл. 22, ал. 1, т. 4 от Закона за хазарта, членовете на ДКХ да разгледаха и
обсъдиха така представените проект на Общи задължителни игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри със залагания върху резултати от
спортни състезания и надбягвания с коне и кучета от разстояние чрез интернет.
С оглед гореизложеното и на основание чл. 22, ал. 3 от Закона за хазарта
Държавната комисия по хазарта прие за сведение проект на Общи задължителни
игрални условия и правила за организиране на хазартни игри със залагания върху
резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета от разстояние чрез
интернет. На основание чл. 22, ал. 3 от Закона за хазарта същия ще бъде публикуван на
интернет страницата на ДКХ. Заинтересованите лица могат да представят в 14-дневен
срок предложения и становища по проекта.
2. Доклад във връзка с постъпило в ДКХ писмо от Rational Group Ltd /изх. №
818/09.07.2013 г./
В Държавната комисия по хазарта (ДКХ) постъпи писмо от Rational Groul Ltd във
връзка с подадено от дружеството писмено искане за издаване на лиценз за
организиране на хазартни игри от разстояние чрез интернет.
В тази връзка дружеството счита, че включването на уебсайтовете от марката
„ПокерСтарс” в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 14 от Закона за хазарта следва да бъде
преразгледано.
Съгласно разпоредбата на чл. 22, ал. 1, т. 14 ЗХ, Държавната комисия по
хазарта определя интернет страници, чрез които се организират хазартни игри от
лица, които не са получили лиценз по този закон и разпорежда преустановяване на
нарушенията. В изпълнение на това своето правомощие на страницата си в
интернет Комисията създава, обновява и поддържа списък на тези интернет
страници.
Предвид компетентността си за определяне на интернет страници, чрез които се
организират хазартни игри от лица, които не са получили лиценз по Закона за хазарта,
Държавната комисия по хазарта с решение № 728 от 24.06.2013 г. е включила в списъка
по чл. 22, ал. 1, т. 14 от Закона за хазарта уебстраниците: http://www.pokerstars.bg и
http://www.pokerstars.com. Впоследствие с Разпореждане от 28.06.2013 г.
на
председателя на Софийски районен съд е било разпоредено на всички провайдери да
преустановят достъпа до конкретни интернет страници, сред които и тези, предмет на
направеното от Rational Groul Ltd искане.
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На заседание, проведено на 10.07.2013 г. членовете на ДКХ разгледаха и
обсъдиха постъпилото от Rational Group Ltd писмо относно лицензиране на
„ПокерСтарс” и преразглеждане включването на уебстраниците от марката
„ПокерСтарс” в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 14 от ЗХ.
Въпреки че дружество Rational Groul Ltd е инициирало административна
процедура за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри от разстояние чрез
интернет, това обстоятелство не е предвидено от законодателя като основание, което да
води автоматично до изключване прилагането на разпоредбата на чл. 22, ал. 1, т. 14 от
Закона за хазарта.
Към датата на приемане на посоченото решение на ДКХ интернет страниците на
„ПокерСтарс” са били достъпни и активни от географската територия на Република
България. Rational Groul Ltd не е притежавала и не притежава лиценз за организиране и
провеждане на хазартни игри, издаден от Държавната комисия по хазарта съгласно
Закона за хазарта. Депозирането на искане за издаване на лиценз за организиране на
хазартни игри от разстояние по Закона за хазарта от Rational Groul Ltd не е основание за
удовлетворяване на направеното от компанията искане за изключване от Списъка на
Интернет страниците, чрез които се организират хазартни игри от лица, които не са
получили лиценз по Закона за хазарта.
С оглед гореизложеното и на основание чл. 27, ал. 2 от Закона за хазарта
Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Намира за недопустимо и преждевременно искането на дружество Rational Groul
Ltd за преразглеждане на Решението на ДКХ от 24.06.2013 г., относно включването на
уебстраниците http://www.pokerstars.bg и http://www.pokerstars.com, от марката
„ПокерСтарс” в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 14 от Закона за хазарта .

Председател:
/Иван Еничеров/

Секретар-протоколчик:
/Теодора Генчева/
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