РЕПУБЛИКАБЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВОНАФИНАНСИТЕ
ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА

ПРОТОКОЛ
№ 16
София, 24.07.2013 г.
Днес, 24 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 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 одобряване на проект на Постановление на
Министерския съвет за приемане на Наредба за реда и начина на включване на
лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта, за изискванията
за изпитване на игрално оборудване и игрален софтуер и за реда за извършване на
проверки след извършени промени във връзка с отразени бележки, получени в
съгласувателната процедура по чл. 32 от Устройствения правилник на
Министерския съвет и неговата администрация /изх. № 595/23.07.2013 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-902/23.07.13 г./
Раздел трети - 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-899/23.07.13 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 лото игра, за залагания върху резултати от спортни състезания, за залагания
върху случайни събития, за моментна лотарийна игра:
1.1.„ЕВРОБЕТ”ООД, гр. София /изх. № П-1857/19.07.2013 г./,/вх. № И-1857/28.06.13г./
1.2.„ЕВРОБЕТ”ООД, гр. София /изх. № П-1858/19.07.2013 г./,/вх. № И-1858/28.06.13г./
1.3.„ЕВРОБЕТ”ООД, гр. София /изх. № П-1859/19.07.2013 г./,/вх. № И-1859/28.06.13г./
1.4.„ЕВРОБЕТ”ООД, гр. София /изх. № П-1880/22.07.2013 г./,/вх. № И-1880/02.07.13г./
1.5.„ЕВРОБЕТ”ООД, гр. София /изх. № П-1938/22.07.2013 г./,/вх. № И-1938/05.07.13г./
Раздел пети - Разглеждане на писмено искане за одобряване на вписани промени в
обстоятелствата по издаден лиценз:
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1. За внос, разпространение и сервиз:
1.„АЛФАСТРИЙТ ТРЕЙД БГ”ЕООД, гр. Самоков /изх. № П-1742/12.07.2013 г./,/вх. №
И-1742/13.06.13г./
Раздел шести - Предсрочно прекратяване действието на издадени лицензи:
1. За игри с игрални автомати:
1.1.„ФАВОРИТ”ЕООД, гр. Смолян /изх. № П-1959/16.07.2013 г./,/вх. № И1959/08.07.13г./
1.2.„НАБА ГЕЙМС”ООД, гр. Варна /изх. № П-2010/23.07.2013 г./,/вх. № И2010/19.07.13г./
Раздел седми - Разглеждане на писмено искане за издаване на лиценз за нов обект:
1. За игри с игрални автомати:
1.1.ЕТ „КОЛЬО НЕНОВ НИКОЛОВ”, гр. Кубрат /изх. № П-1750/19.07.2013 г./,/вх. № И1750/14.06.13г./
Раздел осми - 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.„ДЖИ.ПИ.ЕЛ”ЕООД, гр. София /изх. № П-1865/15.07.2013 г./,/вх. № И1865/28.06.13г./
1.2.„РЕДФУЛ ИНЖЕНЕРИНГ”ООД, гр. София /изх. № П-1863/19.07.2013 г./,/вх. № И1863/28.06.13г./
2. За внос, разпространение и сервиз на игрално оборудване:
2.1.„ДЖИ.ПИ.ЕЛ”ЕООД, гр. София /изх. № П-1866/16.07.2013 г./,/вх. № И1866/28.06.13г./
Раздел девети - 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.„БАРГЕЙМ”АД, гр. София /изх. № П-1629/18.07.2013 г./,/вх. № И-1629/30.05.13г./
1.2.„БАРГЕЙМ”АД, гр. София /изх. № П-1825/23.07.2013 г./,/вх. № И-1825/26.06.13г./
1.3.„ГРАНД КАЗИНО - 1”ООД, гр. София /изх. № П-1756/23.07.2013 г./,/вх. № И1756/17.06.13г./
Раздел десети - 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. № 883/19.07.2013 г. във връзка с представени документи от
„БЛИЦ ТРЕЙД КЪМПАНИ” ООД, гр. София с вх. № 1063/29.04.2013 г. /Удостоверение
за издаден лиценз № И-586/06.04.2013 г./
2. Докладна записка изх. № 890/22.07.2013 г. във връзка с представени документи от
„БРИЗ - М” ЕООД, гр. София с вх. № 1230/22.05.2013 г. /Удостоверение за издаден
лиценз № И-1836/16.07.2013 г./
3. Докладна записка изх. № 891/22.07.2013 г. във връзка с представени документи от
„ЕЛИТ 8” ЕООД, гр. Севлиево с вх. № 1099/30.04.2013 г. /Удостоверение за издаден
лиценз № И-1494/06.06.2013 г./
4. Докладна записка изх. № 892/22.07.2013 г. във връзка с представени документи от
„ЕЛИТ 8” ЕООД, гр. Севлиево с вх. № 1098/30.04.2013 г. /Удостоверение за издаден
лиценз № И-795/08.05.2013 г./
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5. Докладна записка изх. № 893/22.07.2013 г. във връзка с представени документи от
„БАРГЕЙМ” АД, гр. София с вх. № 1075/29.04.2013 г. /Удостоверение за издаден лиценз
№ И-1009/17.06.2013 г./
6. Докладна записка изх. № 894/22.07.2013 г. във връзка с представени документи от
„ПРИЗМА 08” ЕООД, гр. Павликени с вх. № 1051/26.04.2013 г. /Удостоверение за
издаден лиценз № И-2278/09.11.2012 г./
7. Докладна записка изх. № 897/23.07.2013 г. във връзка с представени документи от ЕТ
„ПЕТЪР РАШКОВ”, гр. София с вх. № 1294/28.05.2013 г. /Удостоверение за издаден
лиценз № И-2343/28.11.2012 г./
8. Докладна записка изх. № 898/23.07.2013 г. във връзка с представени документи от
„КОМЕРС” ЕООД, гр. Севлиево с вх. № 1049/26.04.2013 г. /Удостоверение за издаден
лиценз № И-797/15.05.2013 г./
9. Докладна записка изх. № 900/23.07.2013 г. във връзка с представени документи от
„БРАТЯ МАТЕВИ” ЕООД, гр. София с вх. № 1048/26.04.2013 г. /Удостоверение за
издаден лиценз № И-1317-1/12.07.2013 г./
Раздел единадесети - Разглеждане на писмени искания за промени в издадени
лицензи:
1. За игри в игрални казина:
1.1.„ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД”ЕАД, гр. Свиленград /изх. № П-1816/19.07.2013 г./,/вх.
№ И-1816/25.06.13г./
2. За игри с игрални автомати:
2.1.„РАДКА МОСКОВА”ООД, гр. Самоков /изх. № П-1689/23.07.2013 г./,/вх. № И1689/07.06.13г./
2.2.„РАДКА МОСКОВА”ООД, гр. Самоков /изх. № П-1713/23.07.2013 г./,/вх. № И1713/11.06.13г./
2.3.„РАДКА МОСКОВА”ООД, гр. Самоков /изх. № П-1714/22.07.2013 г./,/вх. № И1714/11.06.13г./
2.4.„РАДКА МОСКОВА”ООД, гр. Самоков /изх. № П-1715/22.07.2013 г./,/вх. № И1715/11.06.13г./
2.5.„РАДКА МОСКОВА”ООД, гр. Самоков /изх. № П-1716/23.07.2013 г./,/вх. № И1716/11.06.13г./
2.6.„РАДКА МОСКОВА”ООД, гр. Самоков /изх. № П-1717/15.07.2013 г./,/вх. № И1717/11.06.13г./
2.7.„ГЕЙМЪР-2001”ЕООД, гр. София /изх. № П-1698/22.07.2013 г./,/вх. № И1698/10.06.13г./
2.8.„ГЕЙМЪР-2001”ЕООД, гр. София /изх. № П-1699/15.07.2013 г./,/вх. № И1699/10.06.13г./
2.9.„ГЛОБЪЛ ЛИНК”ООД, гр. Свиленград /изх. № П-1706/19.07.2013 г./,/вх. № И1706/10.06.13г./
2.10.„КУИНС ТРЕЙД”ООД, гр. София /изх. № П-1719/15.07.2013 г./,/вх. № И1719/11.06.13г./
2.11.„КУИНС ТРЕЙД”ООД, гр. София /изх. № П-1895/17.07.2013 г./,/вх. № И1895/03.07.13г./
2.12.„ХЕМУС ТУРС”ЕООД, гр. София /изх. № П-1725/22.07.2013 г./,/вх. № И1725/12.06.13г./
2.13.„ГЕЙМ-4”АД, гр. София /изх. № П-1726/23.07.2013 г./,/вх. № И-1726/12.06.13г./
2.14.„УИН БЕТ”ООД, гр. София /изх. № П-1730/19.07.2013 г./,/вх. № И-1730/12.06.13г./
2.15.„УИН БЕТ - 3”ООД, гр. София /изх. № П-1731/22.07.2013 г./,/вх. № И1731/12.06.13г./
2.16.„ПАЛМС ПЕТРИЧ”ЕООД, гр. София /изх. № П-1732/23.07.2013 г./,/вх. № И1732/12.06.13г./
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2.17.„БАРГЕЙМ”АД, гр. София /изх. № П-1733/22.07.2013 г./,/вх. № И-1733/12.06.13г./
2.18.„БАРГЕЙМ”АД, гр. София /изх. № П-1773/22.07.2013 г./,/вх. № И-1773/19.06.13г./
2.19.„МОТ 70”ЕООД, гр. Бургас /изх. № П-1752/19.07.2013 г./,/вх. № И-1752/17.06.13г./
2.20.ЕТ„БАИ-МИЛЕН ТОТЕВ”, гр. Бургас /изх. № П-1767/23.07.2013 г./,/вх. № И1767/19.06.13г./
2.21.„ОЛИМП 09”ООД, гр. Пловдив /изх. № П-1768/19.07.2013 г./,/вх. № И1768/19.06.13г./
2.22.„БОРА 3001”ООД, гр. София /изх. № П-1770/23.07.2013 г./,/вх. № И-1770/19.06.13г./
2.23.„ТОРЪС”ООД, гр. Варна /изх. № П-1776/19.07.2013 г./,/вх. № И-1776/20.06.13г./
2.24.„ТОРЪС”ООД, гр. Варна /изх. № П-1778/19.07.2013 г./,/вх. № И-1778/20.06.13г./
2.25.„БУЛ ТОП”ООД, гр. Несебър /изх. № П-1777/19.07.2013 г./,/вх. № И1777/20.06.13г./
2.26.„БУЛ ТОП”ООД, гр. Несебър /изх. № П-1779/19.07.2013 г./,/вх. № И1779/20.06.13г./
2.27.„БУЛ ТОП”ООД, гр. Несебър /изх. № П-1780/19.07.2013 г./,/вх. № И1780/20.06.13г./
2.28.„ЛОТОС 93”ООД, гр. Стамболийски /изх. № П-1781/19.07.2013 г./,/вх. № И1781/20.06.13г./
2.29.„БЕФ”ООД, гр. Сливен /изх. № П-1785/19.07.2013 г./,/вх. № И-1785/21.06.13г./
2.30.„ПИРИН ТУРС 2002”ЕООД, гр. София /изх. № П-1789/19.07.2013 г./,/вх. № И1789/21.06.13г./
2.31.„ДЕЛТА ТУРС 2002”ЕООД, гр. София /изх. № П-1790/19.07.2013 г./,/вх. № И1790/21.06.13г./
2.32.„ДЕЛТА ТУРС 2002”ЕООД, гр. София /изх. № П-1810/19.07.2013 г./,/вх. № И1810/24.06.13г./
2.33.„КАЛИМАН”ЕООД, гр. София /изх. № П-1791/23.07.2013 г./,/вх. № И1791/21.06.13г./
2.34.„КАЛИМАН”ЕООД, гр. София /изх. № П-1792/23.07.2013 г./,/вх. № И1792/21.06.13г./
2.35.„КАЛИМАН”ЕООД, гр. София /изх. № П-1806/23.07.2013 г./,/вх. № И1806/24.06.13г./
2.36.„КАЛИМАН”ЕООД, гр. София /изх. № П-1807/23.07.2013 г./,/вх. № И1807/24.06.13г./
2.37.„КАЛИМАН”ЕООД, гр. София /изх. № П-1809/23.07.2013 г./,/вх. № И1809/24.06.13г./
2.38.„КАЛИМАН”ЕООД, гр. София /изх. № П-1811/23.07.2013 г./,/вх. № И1811/24.06.13г./
2.39.„КАЛИМАН”ЕООД, гр. София /изх. № П-1891/19.07.2013 г./,/вх. № И1891/02.07.13г./
2.40.„СИМПЛИ ПЪРФЕКТ” ООД, гр. София /изх. № П-1804/19.07.2013 г./,/вх. № И1804/24.06.13г./
2.41.„БЛИЦ ТРЕЙД КЪМПАНИ”ООД, гр. София /изх. № П-1813/19.07.2013 г./,/вх. № И1813/25.06.13г./
2.42.„ЕСОЕСБГ”ЕООД, гр. Пловдив /изх. № П-1814/23.07.2013 г./,/вх. № И1814/24.06.13г./
2.43.„ФЕНИКС-2004”ЕООД, гр. Сливен /изх. № П-1819/19.07.2013 г./,/вх. № И1819/26.06.13г./
2.44.„ШАНС-07”ЕООД, гр. Поморие /изх. № П-1831/19.07.2013 г./,/вх. № И1831/27.06.13г./
2.45.„БРИЗ-М”ЕООД, гр. София /изх. № П-1837/23.07.2013 г./,/вх. № И-1837/27.06.13г./
2.46.„МЕМФИС ГЕЙМС”ООД, гр. София /изх. № П-1847/19.07.2013 г./,/вх. № И1847/28.06.13г./
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2.47. „Е.Г.-РУСЕ”ЕООД, гр. София /изх. № П-1851/19.07.2013 г./,/вх. № И1851/28.06.13г./
2.48.„ГОЛДЪН ТУРС”ЕООД, гр. София /изх. № П-1868/23.07.2013 г./,/вх. № И1868/01.07.13г./
2.49.„Д-3”ЕООД, гр. Пловдив /изх. № П-1875/19.07.2013 г./,/вх. № И-1875/02.07.13г./
2.50.„МИЛТАС”ЕООД, гр. Пловдив /изх. № П-1876/19.07.2013 г./,/вх. № И1876/02.07.13г./
2.51.„МИЛТАС”ЕООД, гр. Пловдив /изх. № П-1877/16.07.2013 г./,/вх. № И1877/02.07.13г./
2.52.„ЛОТОС”ООД, гр. Сливен /изх. № П-1879/17.07.2013 г./,/вх. № И-1879/02.07.13г./
2.53.„Д И Д”ООД, гр. Враца /изх. № П-1884/19.07.2013 г./,/вх. № И-1884/02.07.13г./
2.54.„Д И Д”ООД, гр. Враца /изх. № П-1885/19.07.2013 г./,/вх. № И-1885/02.07.13г./
2.55.„ТЕМАКС КЛУБ”ООД, гр. София /изх. № П-1896/19.07.2013 г./,/вх. № И1896/03.07.13г./
2.56.ЕТ„Г. А. К. – ГЕОРГИ ИВАНОВ”, гр. Пловдив /изх. № П-1900/23.07.2013 г./,/вх. №
И-1900/03.07.13г./
3. За тото и лото игри:
3.1.ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТАТОЛИЗАТОР”,
1887/19.07.2013 г./,/вх. № И-1887/02.07.13г./

гр.

София

/изх.

№

П-

4. За залагания върху резултати от спортни състезания:
4.1.ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТАТОЛИЗАТОР”, гр.
1886/19.07.2013 г./,/вх. № И-1886/02.07.13г./

София

/изх.

№

П-

Раздел дванадесети - Разглеждане на писмени искания за утвърждаване на
задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри:
1. За игри с игрални автомати:
1.1.„ФИЛАДЕЛФИЯ”ООД, гр. Плевен /изх. № П-1314/17.07.2013 г./,/вх. № И1314/25.04.13г./
1.2.„ФИЛАДЕЛФИЯ”ООД, гр. Плевен /изх. № П-1315/17.07.2013 г./,/вх. № И1315/25.04.13г./
1.3.„ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО”АД, гр. София /изх. № П-1561/19.07.2013 г./,/вх. № И1561/17.05.13г./
1.4.„ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО”АД, гр. София /изх. № П-1562/19.07.2013 г./,/вх. № И1562/17.05.13г./
1.5.„ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО”АД, гр. София /изх. № П-1563/19.07.2013 г./,/вх. № И1563/17.05.13г./
1.6.„ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО”АД, гр. София /изх. № П-1564/19.07.2013 г./,/вх. № И1564/17.05.13г./
1.7.ЕТ „КИРИЛ ДИНЕВ”, гр. Дупница /изх. № П-1708/19.07.2013 г./,/вх. № И1708/11.06.13г./
1.8. ЕТ„ТОМИ-Н-ТОМА ГЪНЕВ”, гр. Бургас /изх. № П-1873/19.07.2013 г./,/вх. № И1873/01.07.13г./
1.9.„ЕЛ.ДЖИ.ЕС.-99”ООД, гр. София /изх. № П-1905/17.07.2013 г./,/вх. № И1905/04.07.13г./
1.10.„ОЛИМП-2002”ЕООД, гр. Враца /изх. № П-1911/16.07.2013 г./,/вх. № И1911/04.07.13г./
1.11.„ЛЪКИ ГЕЙМС”ЕООД, гр. Враца /изх. № П-1912/16.07.2013 г./,/вх. № И1912/04.07.13г./
Раздел тринадесети - Поправка на очевидни фактически грешки:
1. За игри в игрално казино:
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1.1.„ИМПЕРИАЛ 55”ООД, гр. Несебър /изх. № П-1567-1/16.07.2013 г./,/вх. № И-15671/15.07.13г./
1.2.„ЕС ВИ ЕС”АД, гр. София /изх. № П-1634-1/22.07.2013 г./,/вх. № И-16341/05.07.13г./
1.3„ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ”АД, гр. Пловдив /изх. № П-1796-1/23.07.2013 г./,/вх. № И-17961/18.07.13г./
2. За игри с игрални автомати:
2.1.„ПОЛО 11”ЕООД, гр. София /изх. № П-974-1/19.07.2013 г./,/вх. № И-974-1/11.06.13г./
2.2„ГЛОБЪЛ ЛИНК”ООД, гр. Свиленград /изх. № П-1707-1/23.07.2013 г./,/вх. № И1707-1/19.07.13г./
Раздел четиринадесети - Разни:
1. Доклад във връзка с постъпило в ДКХ писмо от адвокатско дружество „БОЯНОВ И
КО.”, упълномощени от Електра Уъркс Лимитед (Electra Works Limited) /изх. №
901/23.07.2013 г./
2. Доклад във връзка с постъпило в ДКХ писмо от Matt Green, Head of Compliance,
William Hill Online, което част от дружеството УХГ (Интернешънъл) Лтд (WHG
(International) Ltd) /изх. № 905/23.07.2013 г./
3. Докладна записка изх. № И-1830/23.07.2013 г. във връзка с искане с вх. № И1830/27.06.2013 г. от „ШАНС 07” ЕООД, гр. Поморие.
По раздел първи - Доклад във връзка одобряване на проект на Постановление на
Министерския съвет за приемане на Наредба за реда и начина на включване на
лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта, за изискванията
за изпитване на игрално оборудване и игрален софтуер и за реда за извършване на
проверки след извършени промени във връзка с отразени бележки, получени в
съгласувателната процедура по чл. 32 от Устройствения правилник на
Министерския съвет и неговата администрация /изх. № 595/23.07.2013 г./
В Закона за хазарта (ЗХ) е регламентирано правомощието на Държавната комисия
по хазарта (ДКХ) по утвърждаване на Списък с лаборатории, които имат право да
извършват изпитвания на игрално оборудване и игрален софтуер на комуникационно
оборудване. Редът и начинът за включване на лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т.
8 от ЗХ, изискванията за изпитване на игралното оборудване и игрален софтуер, както и
редът за извършване на проверки, съгласно законовата делегация по чл. 42, ал. 2 от ЗХ,
се определят с наредба на Министерски съвет по предложение на Комисията.
Първоначалният проект на наредба и проектът на Постановление на Министерски
съвет (ПМС) за приемане на наредбата са внесени от министъра на финансите за
разглеждане и приемане на заседание на правителството, проведено на 10 юли 2013
г.(Протокол № 26,т.14), но разглеждането им е било отложено. Мотивът за отлагане на
внесените материали е обоснован с необходимостта от представянето на допълнителни
аргументи и с нуждата от допълнителни уточнения по бележките, направени от
Министерство на икономиката и енергетиката.
На 16.07.2013 г. между Министерството на икономиката и енергетиката и
Държавната комисия по хазарта е проведена работна среща, на която са обсъдени
постъпилите бележките и предложенията, направени в рамките на проведената
съгласувателна процедура и съответните мотиви, свързани с неприемането на част от
направените бележки. В оперативен порядък е уточнена актуалната (коригирана)
редакция на проекта на наредбата, предмет на проведеното от Комисията обсъждане.

6

С Доклад изх. № 595/23.07.2013 г. на председателя на ДКХ е предложено на
членовете на Комисията да разгледат представения проект на ПМС за приемане на
Наредба за реда и начина на включване на лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8
от Закона за хазарта, за изискванията за изпитване на игрално оборудване и игрален
софтуер и за реда за извършване на проверки и коригирания проект на наредбата, като е
предложено проектът бъде изпратен на министъра на финансите за внасяне в
Министерски съвет.
След запознаване с представените материали и проведеното обсъждане
Държавната комисия по хазарта на основание чл. 42, ал. 2 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 8
от Закона за хазарта единодушно
РЕШИ:
1. Одобрява представения проект на Постановление на Министерския съвет
за приемане на Наредба за реда и начина на включване на лабораториите в
списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта, за изискванията за изпитване на
игрално оборудване и игрален софтуер и за реда за извършване на проверки.
2. Одобрява представения проект на Наредба на Министерския съвет за реда
и начина на включване на лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона
за хазарта, за изискванията за изпитване на игрално оборудване и игрален софтуер
и за реда за извършване на проверки.
3. Държавната комисия по хазарта да изпрати на министъра на финансите
одобрените по т. 1 и т. 2 проекти и да предложи същите да бъдат внесени за
разглеждане и приемане от Министерския съвет, в изпълнение на чл. 42, ал. 2 от
Закона за хазарта.
Гласували - 4
За - 4
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-902/23.07.13 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 (ЗХ), 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.http://www.expekt.com/
2.http://www.stanjames.com/
3.http://www.boylesports.com/
4.http://www.boylepoker.com/
5.http://www.boylecasino.com/
6.http://www.boylelotto.com/
7.http://www.boylegames.com/
8.http://www.boylebingo.com/
9.http://betway.com/
10.https://www.mybet.com/
11.https://www.sportingbet.com.au/
12.http://bg.sportingbet158.com/

7

13.http://www.sbobet.com
14.http://www.iasbet.com/
15.http://www.188bet.com
16.http://www.dafabet.com/
17.http://www.betinternet.com
18.www.marathonbet.com
19.http://www.marathonbet.co.uk
20.https://www.bet3000.com/
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.
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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.http://www.expekt.com/
2.http://www.stanjames.com/
3.http://www.boylesports.com/
4.http://www.boylepoker.com/
5.http://www.boylecasino.com/
6.http://www.boylelotto.com/
7.http://www.boylegames.com/
8.http://www.boylebingo.com/
9.http://betway.com/
10.https://www.mybet.com/
11.https://www.sportingbet.com.au/
12.http://bg.sportingbet158.com/
13.http://www.sbobet.com
14.http://www.iasbet.com/
15.http://www.188bet.com
16.http://www.dafabet.com/
17.http://www.betinternet.com
18.www.marathonbet.com
19.http://www.marathonbet.co.uk
20.https://www.bet3000.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 20 /двадесет/ 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.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
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По раздел трети - 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-899/23.07.13 г./
До 22.07.2013 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 2 /два/ броя
удостоверения за одобрени от Българския институт по метрология типове на игрално
оборудване и модификации и 1 /един/ брой модификация на 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
одобрените до 22.07.2013 г. от Българския институт по метрология 2 /два/ броя типове и
модификации на игрално оборудване и 1 /един/ брой модификация на система за
формиране на премия джакпот, които могат да се произвеждат и внасят, за да се
експлоатират в страната, както следва:
1. ИГРАЛЕН АВТОМАТ:
№
по
ред

1.

Удостове
Производител/
-рение № Наименование Тип / версия
вносител/номер
/
на разрешение/
дата на
удостоверение
Вид
издаване
ИА 2287 Автоматична EGT-VR8
1. EUROPEAN
„Евро Геймс
19.07.201 електронна
EGT-VR6
ROULETTE
Технолоджи” ООД
№ И-1421 от
3
рулетка
EGT-VR4
„VEGA-RM”
Електронна
01.09.2010 год.
европейска рулетка с
4, 6 или 8 пулта за
залози, като може да
се
интегрира
едновременно с още
до 2 рулетни колела.
Предлага електронно
отчитане
на
попаденията,
залозите
и
разпределението на
печалбите.
2. BLACKJACK –
Електронен вариант
на хазартната игра с
карти
„BLACKJACK”.
Включва 8 игрални
маси с по 6 игрални
места на всяка.

Заявител
„Евро
Геймс
Технол
оджи”
ООД

2. МОДИФИКАЦИЯ НА ИГРАЛЕН АВТОМАТ:
№
по
ред

Допъл
нение

Удостоверение
№

Наименование

Тип/версия

Вид

Производит
ел /
вносител/

Заявител

10

1.

ИА
ИА 1928
1928.4 23.07.2010
18.07.201
3

Phoenix-900

Play Max

видеорийл 27 “Проксима- “Проксимаигри:
3” ООД
3” ООД
1. The Magic № И-320 от
Goldfish 12.03.2012
2. The
г.
Treasure
of
Camelot
3. The 7
Wonders
4. The
Legend of
Camelot
5. Wild 7
6. Fruits
Mania
7. Super 7
8. Fruits
Classic
9. Star Poker
3
10. Free Deal
& Four
Aces
Bonus
Poker
11. Wild
Deuces &
Joker
Multiplay
Poker
12. Wild
Deuces
Poker

3. МОДИФИКАЦИЯ НА СИСТЕМА ЗА ФОРМИРАНЕ НА ПРЕМИЯ ДЖАКПОТ ПРИ
ВЗАИМНОСВЪРЗАНИ ИГРАЛНИ АВТОМАТИ:
№
по
ред

Допъл
нение

1.

ДП 074.1
18.07.201
3

Удостоверение
№

Производител / Заявител
вносител
Тип/ Версия
номер на
разрешение
ДП 074
Модификация на система за формиране на
“Проксима-3” “Прокс
14.07.2010 премия „ДЖАКПОТ” при взаимно свързани
ООД
има-3”
№ И-320 от
ООД
игрални автомати Mystery Classic Jackpot
System тип MCJS-900
12.03.2012 г.
Предназначен е за свързване на до 64
игрални автомати в локална мрежа,
паралелно, с UTP-550 комуникационен
кабел, автоматите могат да са обособени в
до 16 групи за формиране на Progressive
Jackpot, и общи за всички 4 премии Mystery
Jackpot. Формира до 32 стойности на премии
Progressive Jackpot, с различна начална
стойност и процент на нарастване, в
зависимост от типа на групите игрални
автомати, свързани в системата, които се
печелят съобразно правилата на
съответната игра. Формира 4 нива на премия
„Джакпот” тип Mystery – Diamond, Gold,
Silver и Bronze, които се различават по
началната си стойност и процента на
нарастване; нивото се печели при достигане
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на предварително зададена стойност на
залозите, въведени от играча в системата,
обявява се спечелването на премия
„Джакпот” тип Classic Mystery чрез звуков
сигнал и изписване на съответната
информация на екрана на монитора на
игралния автомат.

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 до 22.07.2013 г. от Българския институт по
метрология 2 /два/ броя типове и модификации на игрално оборудване и 1 /един/ брой
модификация на система за формиране на премия джакпот, които могат да се
произвеждат и внасят, за да се експлоатират в страната.
Гласували - 4
За - 4
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 лото игра, за залагания върху резултати от спортни състезания, за залагания
върху случайни събития, за моментна лотарийна игра:
1.1.„ЕВРОБЕТ”ООД, гр. София /изх. № П-1857/19.07.2013 г./,/вх. № И1857/28.06.13г./
На 28.06.2013 г. с вх. № И-1857, 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.
В изпълнение на задълженията по 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 „Оборище”,
бул. „Ситняково” № 48, 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 разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в
следните пунктове:
1. гр. Девин, област Смолян, ул. „Васил Левски” № 47;
2. гр. Лъки, област Пловдив, ул. „Възраждане” № 17;
3. гр. Пазарджик, бул. „България” № 71;
4. гр. Русе, ул. „Плиска” № 94;
5. гр. Сливен, ж.к. „Българка” № 71 А;
6. гр. София, ж.к. „Разсадника - Коньовица”, бл. 87, вх. Б.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.2.„ЕВРОБЕТ”ООД, гр. София /изх. № П-1858/19.07.2013 г./,/вх. № И1858/28.06.13г./
На 28.06.2013 г. с вх. № И-1858, 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.
В изпълнение на задълженията по 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 „Оборище”,
бул. „Ситняково” № 48, 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 разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в
следните пунктове:
1. гр. Девин, област Смолян, ул. „Васил Левски” № 47;
2. гр. Лъки, област Пловдив, ул. „Възраждане” № 17;
3. гр. Пазарджик, бул. „България” № 71;
4. гр. Русе, ул. „Плиска” № 94;
5. гр. Сливен, ж.к. „Българка” № 71 А;
6. гр. София, ж.к. „Разсадника - Коньовица”, бл. 87, вх. Б.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
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Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.3.„ЕВРОБЕТ”ООД, гр. София /изх. № П-1859/19.07.2013 г./,/вх. № И1859/28.06.13г./
На 28.06.2013 г. с вх. № И-1859, 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.
В изпълнение на задълженията по 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 „Оборище”,
бул. „Ситняково” № 48, 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 разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в
следните пунктове:
1.гр. Девин, област Смолян, ул. „Васил Левски” № 47;
2. гр. Лъки, област Пловдив, ул. „Възраждане” № 17;
3. гр. Пазарджик, бул. „България” № 71;
4. гр. Русе, ул. „Плиска” № 94;
5. гр. Сливен, ж.к. „Българка” № 71 А;
6. гр. София, ж.к. „Разсадника - Коньовица”, бл. 87, вх. Б.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.4.„ЕВРОБЕТ”ООД, гр. София /изх. № П-1880/22.07.2013 г./,/вх. № И1880/02.07.13г./
На 02.07.2013 г. с вх. № И-1880, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, чл. 32 и
чл. 38, ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕВРОБЕТ” ООД,
гр. София, за промяна на адреса на централния пункт, в който е разположена
централната компютърна система. /по издадени на организатора Удостоверения за
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издаден лиценз № И-1745/17.07.2013 г., № И-1746/17.07.2013 г., № И-1747/17.07.2013 г.
и № И-2540/28.12.2012 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. 3, чл. 32 и чл. 38,
ал. 1 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 одобри вписаната промяна на „ЕВРОБЕТ” ООД със седалище и
адрес на управление: гр. София, район „Оборище”, ж.к. Подуяне, бул. „Ситняково” №
48, ЕИК: 121179290, представлявано от Красен Христов Хинков - управител, изразяваща
се в промяна на адреса на централния пункт, в който е разположена централната
компютърна система /адреса на централния пункт е гр. София, район „Оборище”, бул.
„Ситняково” № 48/.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.5.„ЕВРОБЕТ”ООД, гр. София /изх. № П-1938/22.07.2013 г./,/вх. № И1938/05.07.13г./
На 05.07.2013 г. с вх. № И-1938, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, чл. 32 и
чл. 37, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕВРОБЕТ”
ООД, гр. София, за промяна в обстоятелствата, вписани в издадени лицензи за
организиране на хазартна лото игра „ЛОТО ШАНС”, хазартна игра със залагания върху
резултати от спортни състезания „СПОРТ ШАНС”, хазартна игра със залагания върху
случайни събития „МЕДЖИК ШАНС” и хазартна лотарийна игра „ИЗТРИЙ И
СПЕЧЕЛИ”.
В изпълнение на задълженията по 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. 32 и чл. 38,
ал. 1 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 издадени лицензи на
„ЕВРОБЕТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище”,
ж.к. Подуяне, бул. „Ситняково” № 48, ЕИК: 121179290, представлявано от Красен
Христов Хинков - управител, изразяваща се в промяна на адреса на управление на
дружеството /на 05.07.2013 г. е извършена промяна на адреса на управление на
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дружеството – от гр. София, р-н „Слатина”, ул. „Александър Жендов” № 6 на гр. София,
район „Оборище”, ж.к. Подуяне, бул. „Ситняково” № 48/.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел пети - Разглеждане на писмено искане за одобряване на вписани промени
в обстоятелствата по издаден лиценз:
1. За внос, разпространение и сервиз:
1.„АЛФАСТРИЙТ ТРЕЙД БГ”ЕООД, гр. Самоков /изх. № П-1742/12.07.2013 г./,/вх.
№ И-1742/13.06.13г./
На 13.06.2013 г. с вх. № И-1742, 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 „АЛФАСТРИЙТ
ТРЕЙД БГ” ЕООД, гр. Самоков, за промяна в обстоятелствата, вписани в издаден лиценз
за внос, разпространение и сервиз на игрално оборудване.
В изпълнение на задълженията по 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. 32, чл. 37,
ал. 1 - 4 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
„АЛФАСТРИЙТ ТРЕЙД БГ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Самоков,
Софийска област, ул. „Проф. Васил Захариев” № 1, ет. 4, ап. 8, ЕИК: 200355117,
представлявано от Радка Данаилова Москова – управител, изразяваща се в промяна в
управлението на дружеството /На 05.06.2013 г. като управители са заличени Даниел
Кирилов Москов и Вяра Кирилова Москова/.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел шести - Предсрочно прекратяване действието на издадени лицензи:
1. За игри с игрални автомати:
1.1.„ФАВОРИТ”ЕООД, гр. Смолян /изх. № П-1959/16.07.2013 г./,/вх. № И1959/08.07.13г./
На 08.07.2013 г. с вх. № И-1959, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 1, чл. 32 и
чл. 35, ал. 1, т. 4 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ФАВОРИТ” ЕООД,
гр. Смолян, за прекратяване действието на Разрешение № И-947 от 03.05.2012 г. за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Неделино,
област Смолян, ул. „Александър Стамболийски” № 96.
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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. Внесена е дължимата държавна такса за
издаване на лиценза поради което и на основанието чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 1 и чл. 35, ал. 1, т. 4 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на членовете
на Държавната комисия по хазарта да разгледат направеното предложение и да вземат и
решение, с което:
ДКХ предсрочно да прекрати Разрешение № И-947 от 03.05.2012 г. за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Неделино,
област Смолян, ул. „Александър Стамболийски” № 96, издадено на „ФАВОРИТ” ЕООД,
със седалище и адрес на управление: гр. Смолян, ул. „Боровец” № 18, ЕИК: 830163452,
представлявано от Димитър Андреев Маринов и Красимир Тодоров Найденов –
управители, заедно и поотделно.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.2.„НАБА ГЕЙМС”ООД, гр. Варна /изх. № П-2010/23.07.2013 г./,/вх. № И2010/19.07.13г./
На 19.07.2013 г. с вх. № И-2010, 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 „НАБА ГЕЙМС" ООД,
гр. Варна, за прекратяване действието на разрешение № И-1657 от 28.08.2012 г. за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Варна,
район „Одесос”, пл. „Петко Р. Славейков”.
В изпълнение на задълженията по 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 за
издаване на лиценза поради което и на основанието чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 1 и чл. 35, ал. 1, т. 4 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на членовете
на Държавната комисия по хазарта да разгледат направеното предложение и да вземат и
решение, с което:
ДКХ предсрочно да прекрати Разрешение № И-1657 от 28.08.2012 г. за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Варна,
район „Одесос”, пл. „Петко Р. Славейков”, издадено на „НАБА ГЕЙМС" ООД със
седалище и адрес на управление: гр. Варна, район „Одесос”, ул. „Парижка комуна” № 2,
ЕИК: 148089230, представлявано от Соня Антоновна Димитрова - управител.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
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За - 4
Против - няма.
По раздел седми - Разглеждане на писмено искане за издаване на лиценз за нов
обект:
1. За игри с игрални автомати:
1.1.ЕТ „КОЛЬО НЕНОВ НИКОЛОВ”, гр. Кубрат /изх. № П-1750/19.07.2013 г./,/вх.
№ И-1750/14.06.13г./
На 14.06.2013 г. с вх. № И-1750, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 1, т. 11 и
чл. 32 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от ЕТ „КОЛЬО НЕНОВ
НИКОЛОВ”, гр. Кубрат, за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с
игрални автомати, за срок от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес: гр. Трявна, обл.
Габрово, ул. „Ангел Кънчев” № 37.
В изпълнение на задълженията 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 „КОЛЬО НЕНОВ НИКОЛОВ” със
седалище и адрес на управление: гр. Кубрат, област Разград, ул. „Цар Освободител” №
10, ЕИК: 826000780, представляван от Силвия Иванова Дакова - прокурист, за
организиране на хазартни игри с игрални автомати за срок от 5 /пет/ години в игрална
зала с адрес: гр. Трявна, обл. Габрово, ул. „Ангел Кънчев” № 37.
В игралната зала ще бъдат инсталирани и експлоатирани 15 /петнадесет/
броя игрални автомата с 15 /петнадесет/ броя игрални места.
II. ДКХ да утвърди на ЕТ „КОЛЬО НЕНОВ НИКОЛОВ”, гр. Кубрат, 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 2 /два/ броя системи за
формиране на премия джакпот:
- EGT Progressive Jackpot тип VGJP1, идентификационен № 05149, която
ще отчислява 1.0 % от залозите, направени чрез свързаните в системата 3 броя игрални
автомата;
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- Mystery Day Jackpot System - II тип MDJS-II, идентификационен №
000063, която ще отчислява 1.0 % от залозите, направени чрез свързаните в системата 12
броя игрални автомата.
ІV. В игралната зала ще функционират следните системи за формиране на
премия джакпот:
№
1.
2.

Удостоверени
Процент на
е за одобрен
отчисления
тип ДП

Тип, версия

Производител

Идентификационен
номер

EGT Progressive Jackpot тип
VGJP1
Mystery Day Jackpot System
- II тип MDJS-II

„Евро Геймс Технолоджи”
ООД

05149

011

1.0

„ПРОКСИМА-3” ООД

000063

105

1.0

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел осми - 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.„ДЖИ.ПИ.ЕЛ”ЕООД, гр. София /изх. № П-1865/15.07.2013 г./,/вх. № И1865/28.06.13г./
На 28.06.2013 г. с вх. № И-1865, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 2 и чл. 32
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ДЖИ.ПИ.ЕЛ.” ЕООД, гр.
София, за издаване на лиценз за производство, разпространение и сервиз на игрално
оборудване, за срок от 10 /десет/ години, производствена база с адрес: гр. София, р-н
Витоша, кв. „Драгалевци”, ул. „Витошка-Зорница.
В изпълнение на задълженията 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 „ДЖИ.ПИ.ЕЛ.”
ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Триадица”, ж.к.
„Стрелбище”, ул. „Котленски проход” № 100, вх. Б, ет. 7, ап. 48, ЕИК: 121810115,
представлявано от Любомир Петров Петков-Пашов – управител, за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване за хазартна дейност. Производствената
база е с адрес: гр. София, р-н Витоша, кв. „Драгалевци”, ул. „Витошка-Зорница.
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Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.2.„РЕДФУЛ ИНЖЕНЕРИНГ”ООД, гр. София /изх. № П-1863/19.07.2013 г./,/вх. №
И-1863/28.06.13г./
На 28.06.2013 г. с вх. № И-1863, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 2 и чл. 32 от
Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „РЕДФУЛ ИНЖЕНЕРИНГ” ООД, гр.
София, за издаване на лиценз за производство, 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. 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
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 „РЕДФУЛ ИНЖЕНЕРИНГ”
ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Сердика”, бул. „Княгиня
Мария Луиза” № 98, ЕИК: 121447621, представлявано от Людмила Цонкова Лалева –
управител, за производство, разпространение и сервиз на игрално оборудване на адрес:
гр. София, район „Сердика”, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 102.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2. За внос, разпространение и сервиз на игрално оборудване:
2.1.„ДЖИ.ПИ.ЕЛ”ЕООД, гр. София /изх. № П-1866/16.07.2013 г./,/вх. № И1866/28.06.13г./
На 28.06.2013 г. с вх. № И-1866, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 2 и чл. 32
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ДЖИ.ПИ.ЕЛ.” ЕООД, гр.
София, за издаване на лиценз за внос, разпространение и сервиз на игрално оборудване,
за срок от 10 /десет/ години, производствена база с адрес: гр. София, р-н Витоша, кв.
„Драгалевци”, ул. „Витошка-Зорница.
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
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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. 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 „ДЖИ.ПИ.ЕЛ.”
ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Триадица”, ж.к.
„Стрелбище”, ул. „Котленски проход” № 100, вх. Б, ет. 7, ап. 48, ЕИК: 121810115,
представлявано от Любомир Петров Петков-Пашов – управител, 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 - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел девети - 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.„БАРГЕЙМ”АД, гр. София /изх. № П-1629/18.07.2013 г./,/вх. № И-1629/30.05.13г./
На 30.05.2013 г. с вх. № И-1629, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 1 и чл. 32 от
Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „БАРГЕЙМ” АД, гр. София, на
основание чл. 36, ал. 1 от Закона за хазарта, за продължаване срока на действие на
издаден лиценз, за който е издадено Удостоверение за издаден лиценз № И1961/21.09.2012 г. за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. София, район „Младост”, бул. „Александър Малинов” № 43, УПИ № ІІ-1736
от кв. 2, търговски център “GM”.
В изпълнение на задълженията по 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 Закона за хазарта
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
„БАРГЕЙМ” АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Триадица”, ул.
„Алабин” № 34, ет. 2, ЕИК: 131196110, представлявано заедно от Атанас Гочев Атанасов
и Ангел Андонов Ирибозов, за организиране на хазартни игри с игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. София, район „Младост”, бул. „Александър Малинов” № 43,
УПИ № ІІ-1736 от кв. 2, търговски център “GM”, с 45 /четиридесет и пет/ броя игрални
автомати с 50 /петдесет/ броя игрални места.
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В игралната зала са в експлоатация 6 /шест/ броя системи за формиране на
премия джакпот:
№

Тип, версия

Производител

Идент. номер

1.
2.
3.
4.

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

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

JP 080724-017
JP 080724-018
JP 130520-022
JP080724-019

„Евро Геймс Технолоджи“ ООД

CBJS 07519

„Меджик Коин” ООД

MC JP 09-016
STCB

5
6.

Уд-ние
за
одобрен
тип ДП
003
003
003
052
022
030.3

Процент
на
отчисл.
1,0
1,0
1,0
2,0
1.9
2.5

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.2.„БАРГЕЙМ”АД, гр. София /изх. № П-1825/23.07.2013 г./,/вх. № И-1825/26.06.13г./
На 26.06.2013 г. с вх. № И-1825, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 1 и чл. 32
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БАРГЕЙМ” АД, гр. София, на
основание чл. 36, ал. 1 от ЗХ, за продължаване срока на действие на издаден лиценз, за
който е издадено Удостоверение № И-1569/02.07.2013 г., за организиране на хазартни
игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Казанлък, бул. „23-ти Пехотен
Шипченски полк” № 30, УПИ І, кв. 269.
В изпълнение на задълженията по 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 Закона за хазарта
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 „БАРГЕЙМ” АД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Триадица”, ул.
„Алабин” № 34, ет. 2, ЕИК: 131196110, представлявано от Атанас Гочев Атанасов и
Ангел Андонов Ирибозов, заедно, за организиране на хазартни игри с игрални автомати
в игрална зала с адрес: гр. Казанлък, бул. „23-ти Пехотен Шипченски полк” № 30, УПИ
І, кв. 269, с 34 /тридесет и четири/ броя игрални автомата с 38 /тридесет осем/ броя
игрални места.
В игралната зала са в експлоатация 4 /четири/ броя системи за формиране
на премия джакпот:
№

Тип, версия

Производител

Идентификационен
номер

1.
2.
3.
4.

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

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

JP081127-030
JP081127-031
JP100113-024
JP100820-001

Удостоверен
ие за
одобрен тип
ДП
003
003
003
052

Процент
на
отчисле
ние
1,0
1,0
1,0
2,0
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Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.3.„ГРАНД КАЗИНО - 1”ООД, гр. София /изх. № П-1756/23.07.2013 г./,/вх. № И1756/17.06.13г./
На 17.06.2013 г. с вх. № И-1756, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 1 и чл. 32
от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ГРАНД КАЗИНО - 1” ООД, гр.
София, на основание чл. 36, ал. 1 от Закона за хазарта, за продължаване срока на издаден
лиценз, за който е издадено Удостоверение № И-918/27.05.2013 г., за организиране на
хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Андрей
Сахаров” № 74А.
В изпълнение на задълженията по 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 Закона за хазарта
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 пет години на
„ГРАНД КАЗИНО - 1” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Лозенец”, ул. „Кричим” № 63, ЕИК: 175258559, представлявано от Галин Тотьов
Василев - управител, за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална
зала с адрес: гр. София, бул. „Андрей Сахаров” № 74А, с 69 /шестдесет и девет/ броя
игрални автомата с 87 /осемдесет и седем/ броя игрални места.
В игралната зала са инсталирани 4 /четири/ броя системи за формиране на
премия джакпот, както следва:
Тип, версия

Производител

Произв.
номер

Уд-ние за
одобрен тип
ДП

Процент на
отчисл.

1.

CASINO LINK SYSTEM

Progressive Gaming Int.
Corporation

022

051

1.0

2.

BGJP 20.11, 1.01

„Казино Технологии” АД

JP 080731114

003

1.0

3.

Classic Blend Jackpot System
(CBJS)

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

08660

022

1.7

85623

095

4.0

№

4.

CAT 4 CASH тип EGT-JS31

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел десети - 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:
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1. Докладна записка изх. № 883/19.07.2013 г. във връзка с представени документи
от „БЛИЦ ТРЕЙД КЪМПАНИ” ООД, гр. София с вх. № 1063/29.04.2013 г.
/Удостоверение за издаден лиценз № И-586/06.04.2013 г./
На 29.04.2013 г. с вх. № 1063, 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. Разлог, област Благоевград, ул. „Бяла река” № 12, в която се
организират хазартни игри с игрални автомати с издаден лиценз, за който е издадено
Удостоверение № И-586/06.04.2013 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
„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. Разлог,
област Благоевград, ул. „Бяла река” № 12.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2. Докладна записка изх. № 890/22.07.2013 г. във връзка с представени документи
от „БРИЗ - М” ЕООД, гр. София с вх. № 1230/22.05.2013 г. /Удостоверение за
издаден лиценз № И-1836/16.07.2013 г./
На 22.05.2013 г. с вх. № 1230, в съответствие с § 7, ал. 2 от преходни и
заключителни разпоредби на Закона за хазарта (ЗХ), са представени документи от
„БРИЗ-М” 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.
Перник, кв. „Изток”, ул. „Юрий Гагарин” № 33, в която се организират хазартни игри с
игрални автомати с издадено Удостоверение за издаден лиценз № И-1836/16.07.2013 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
„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
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Евтим Христов Велев – управител, е привел организацията и дейността си в
съответствие със ЗХ за игрална зала с адрес: гр. Перник, кв. „Изток”, ул. „Юрий
Гагарин” № 33.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
3. Докладна записка изх. № 891/22.07.2013 г. във връзка с представени документи
от „ЕЛИТ 8” ЕООД, гр. Севлиево с вх. № 1099/30.04.2013 г. /Удостоверение за
издаден лиценз № И-1494/06.06.2013 г./
На 30.04.2013 г. с вх. № 1099, в съответствие с § 7, ал. 2 от преходни и
заключителни разпоредби на Закона за хазарта (ЗХ), са представени документи от
„ЕЛИТ 8” 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. Севлиево, област Габрово, ул. „Стоян Бъчваров”№ 27, в която се организират
хазартни игри с игрални автомати с издаден лиценз, за който е издадено Удостоверение
№ И-1494/06.06.2013 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
„ЕЛИТ 8” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Севлиево, област
Габрово, ул. „Стоян Бъчваров” № 8, ЕИК: 200244138, представлявано от Цветан Ботев
Макавеев – управител, , е привелна организацията и дейността си в съответствие със ЗХ
за игрална зала с адрес: гр. Севлиево, област Габрово, ул. „Стоян Бъчваров”№ 27.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
4. Докладна записка изх. № 892/22.07.2013 г. във връзка с представени документи
от „ЕЛИТ 8” ЕООД, гр. Севлиево с вх. № 1098/30.04.2013 г. /Удостоверение за
издаден лиценз № И-795/08.05.2013 г./
На 30.04.2013 г. с вх. № 1098, в съответствие с § 7, ал. 2 от преходни и
заключителни разпоредби на Закона за хазарта (ЗХ), са представени документи от
„ЕЛИТ 8” 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. Горна Оряховица, област Велико Търново, ул. „Отец Паисий Хилендарски”
№ 8, в която се организират хазартни игри с игрални автомати с издаден лиценз, за
който е издадено Удостоверение № И-795/08.05.2013 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.
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Предвид гореизложеното и на основание § 7, ал. 4 от преходни и
заключителни разпоредби на ЗХ Държавната комисия по хазарта
РЕШИ
„ЕЛИТ 8” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Севлиево, област
Габрово, ул. „Стоян Бъчваров” № 8, ЕИК: 200244138, представлявано от Цветан Ботев
Макавеев – управител, е привел организацията и дейността си в съответствие със ЗХ за
игрална зала с адрес: гр. Горна Оряховица, област Велико Търново, ул. „Отец Паисий
Хилендарски” № 8.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
5. Докладна записка изх. № 893/22.07.2013 г. във връзка с представени документи
от „БАРГЕЙМ” АД, гр. София с вх. № 1075/29.04.2013 г. /Удостоверение за издаден
лиценз № И-1009/17.06.2013 г./
На 29.04.2013 г. с вх. № 1075, в съответствие с § 7, ал. 2 от преходни и
заключителни разпоредби на Закона за хазарта (ЗХ), са представени документи от
„БАРГЕЙМ” АД, 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, бул. „Цар Освободител” № 109А, в която се организират хазартни игри с
игрални автомати с издаден лиценз, за който е издадено Удостоверение № И1009/17.06.2013 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
„БАРГЕЙМ” АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н
„Триадица”, ул. „Алабин” № 34, ет. 2, ЕИК: 131196110, представлявано заедно от Атанас
Гочев Атанасов и Ангел Андонов Ирибозов, е привел организацията и дейността си в
съответствие със ЗХ.за игрална зала с адрес: гр. Варна, бул. „Цар Освободител” № 109А
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
6. Докладна записка изх. № 894/22.07.2013 г. във връзка с представени документи
от „ПРИЗМА 08” ЕООД, гр. Павликени с вх. № 1051/26.04.2013 г. /Удостоверение за
издаден лиценз № И-2278/09.11.2012 г./
На 26.04.2013 г. с вх. № 1051, в съответствие с § 7, ал. 2 от преходни и
заключителни разпоредби на Закона за хазарта (ЗХ), са представени документи от
„ПРИЗМА 08” ЕООД, гр. Павликени, 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. Трявна, област Габрово, ул. „Ангел Кънчев” № 73, в която се организират
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хазартни игри с игрални автомати с издаден лиценз, за който е издадено Удостоверение
№ И-2278/09.11.2012 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
„ПРИЗМА 08” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Павликени,
област Велико Търново, ул. „Илия Златев” № 10 б, ЕИК: 200447035, представлявано от
Даринка Гечева Аргирова – управител, е привел организацията и дейността си в
съответствие със ЗХ за игрална зала с адрес: гр. Трявна, област Габрово, ул. „Ангел
Кънчев” № 73.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
7. Докладна записка изх. № 897/23.07.2013 г. във връзка с представени документи
от ЕТ „ПЕТЪР РАШКОВ”, гр. София с вх. № 1294/28.05.2013 г. /Удостоверение за
издаден лиценз № И-2343/28.11.2012 г./
На 28.05.2013 г. с вх. № 1294, в съответствие с § 7, ал. 2 от преходни и
заключителни разпоредби на Закона за хазарта (ЗХ), са представени документи от ЕТ
„ПЕТЪР РАШКОВ”, 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. Ракитово, община Ракитово, област Пазарджик, ул. „Грамадка” № 1, в която
се организират хазартни игри с игрални автомати с издадено Удостоверение за издаден
лиценз № И-2343/28.11.2012 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
ЕТ „ПЕТЪР РАШКОВ” със седалище и адрес на управление: гр. София, рн „Младост”, ж.к. „Младост – 1”, бл. 1, вх. 1, ЕИК: 130220658, представляван от Петър
Валентинов Рашков /физическо лице – търговец/, е привел организацията и дейността си
в съответствие със ЗХ за игрална зала с адрес: гр. Ракитово, община Ракитово, област
Пазарджик, ул. „Грамадка” № 1.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
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8. Докладна записка изх. № 898/23.07.2013 г. във връзка с представени документи
от „КОМЕРС” ЕООД, гр. Севлиево с вх. № 1049/26.04.2013 г. /Удостоверение за
издаден лиценз № И-797/15.05.2013 г./
На 26.04.2013 г. с вх. № 1049, в съответствие с § 7, ал. 2 от преходни и
заключителни разпоредби (ПЗР) 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. Севлиево, област Габрово, ул. „Стара планина” № 34, в която се организират
хазартни игри с игрални автомати с издаден лиценз, за който е издадено Удостоверение
№ И-797/15.05.2013 г. на ДКХ.
Извършена е проверка на представените документи и на съответствието им с
изискванията на нормативните актове, при която е установено, че от представените
писмени доказателства за спазване на отстоянието по чл. 44, ал. 1 от ЗХ не се доказва по
безспорен начин неговото наличие. Това е така, тъй като от документите не става ясно
какво налага двойното пресичане на ул. „Св. Св. Кирил и Методий”. На копието от КК
не са нанесени всички входове на оградите/сградите на учебните заведения и не може
еднозначно да се установи дали изчертаният маршрут от главния вход на игралната зала
до входа на оградата на най-близкото учебно заведение НУ „Св. Св. Кирил и Методий” е
изчертан по най-краткия възможен пешеходен път и дали е до най-близкия вход на
оградата на същото училище.
На проведеното заседание на 24.07.2013 г. Комисията пристъпи към
разглеждане на представените документи и прецени, че в случая липсват безспорни
доказателства, че е спазено законовото изискване на чл. 44, ал. 1 от ЗХ. Предвид това е
необходимо да се възложи на правоспособно лице, вписано в регистъра на АГКК,
извършването на независима експертиза за измерване на отстоянието съгласно чл. 3 от
Наредбата за правилата, начините, техническите способи и изискванията за измерване на
отстояние по чл. 44 от ЗХ. С оглед гореизложеното и на основание § 7, ал. 4 от ПЗР на
Закона за хазарта във връзка с чл. 25, ал. 1 от ЗХ Държавната комисия по хазарта
РЕШИ
Спира производството по разглеждане на представените, от
„КОМЕРС” ЕООД, гр. Севлиево в съответствие с § 7, ал. 2 от ПЗР на ЗХ, документи до
окончателното изясняване на обстоятелствата по чл. 44, ал. 1 от ЗХ по отношение на
игрална зала с адрес: гр. Севлиево, област Габрово, ул. „Стара планина” № 34.
На основание чл. 23, ал. 3 от Закона за хазарта на заседанието присъства гжа М.Г. – уплъномощен представител на „Комерс” ЕООД.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
9. Докладна записка изх. № 900/23.07.2013 г. във връзка с представени документи
от „БРАТЯ МАТЕВИ” ЕООД, гр. София с вх. № 1048/26.04.2013 г. /Удостоверение
за издаден лиценз № И-1317-1/12.07.2013 г./
На 26.04.2013 г. с вх. № 1048, 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. „Дианабад”, бул. „Никола Габровски” № 61, в която се
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организират хазартни игри с игрални автомати с издаден лиценз, за който е издадено
Удостоверение № И-1317-1/12.07.2013 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
„БРАТЯ МАТЕВИ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София,
район „Триадица”, бул. „Витоша” No 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. „Дианабад”, бул. „Никола Габровски” № 61.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По Раздел единадесети - Разглеждане на писмени искания за промени в издадени
лицензи:
1. За игри в игрални казина:
1.1.„ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД”ЕАД, гр. Свиленград /изх. № П-1816/19.07.2013
г./,/вх. № И-1816/25.06.13г./
На 25.06.2013 г. с вх. № И-1816, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, чл. 32,
чл. 38, ал.1 - 3 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПРИНЦЕС
СВИЛЕНГРАД” ЕАД, гр. Свиленград, за подмяна на 20 /двадесет/ 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, ул. „Гео Милев” № 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, и чл. 72, ал. 2 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:
І. ДКХ да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз
на „ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД” ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр.
Свиленград, област Хасково, ул. „Гео Милев” № 1, ЕИК: 160053297, представлявано от
Гюлбин Багджъ – изпълнителен директор и Мехмет Тан – изпълнителен директор,
заедно, изразяващи се в подмяна на 20 /двадесет/ броя игрални автомата в игрално
казино с адрес: гр. Свиленград, област Хасково, ул. „Гео Милев” № 1.
След промените в игралното казино ще бъдат в експлоатация 14
/четиринадесет/ броя игрални маси и 168 /сто шестдесет и осем/ броя игрални автомата
със 175 /сто седемдесет и пет/ броя игрални места.
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ІІ. ДКХ да утвърди на „ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД” ЕАД, гр. Свиленград,
Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри в игрално казино, включващи следната промяна:
Подмяна на игрални автомати, свързани към система за формиране на
премия джакпот:
- Vega Jackpot System тип EGT-JS22, с идентификационен номер 84290.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2. За игри с игрални автомати:
2.1.„РАДКА МОСКОВА”ООД, гр. Самоков /изх. № П-1689/23.07.2013 г./,/вх. № И1689/07.06.13г./
На 07.06.2013 г. с вх. № И-1689, 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 5 /пет/ броя игрални автомата с 6 /шест/
броя игрални места с 5 /пет/ броя игрални автомата с 10 /десет/ броя игрални места,
намаляване с 2 /два/ броя игрални автомата и утвърждаване на промени в Задължителни
игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Самоков, Софийска област, ул. „Ихтиманско шосе” № 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 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:
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 5 /пет/ броя игрални автомата с 6 /шест/ броя
игрални места с 5 /пет/ броя игрални автомата с 10 /десет/ броя игрални места и
намаляване с 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Самоков,
Софийска област, ул. „Ихтиманско шосе” № 1.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 31 (тридесет и
един) броя игрални автомата с 36 (тридесет и шест) броя игрални места.
ІІ. ДКХ да утвърди на „РАДКА МОСКОВА” ООД, гр. Самоков, промени в
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати, включващи следните промени:
1. Намаляване с 1 /един/ брой система за формиране на премия джакпот:
1.1. тип BGJP 20.11, версия 1.01, с идентификационен № JP 070801-053.
2. Промяна на броя взаимно свързани автомати към системи за формиране
на премия джакпот:
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2.1. Classic Blend Jackpot System (CBJS), с идент. № CBJS 03685.
2.2. тип BGJP 30-04, версия 1.01, с идент. № JP090909-023.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.2.„РАДКА МОСКОВА”ООД, гр. Самоков /изх. № П-1713/23.07.2013 г./,/вх. № И1713/11.06.13г./
На 11.06.2013 г. с вх. № И-1713, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл.
32, чл. 38, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „РАДКА
МОСКОВА” ООД, гр. Самоков, за подмяна на 2 /два/ 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. Момчилград, област Кърджали, ул. „Александър
Стамболийски” № 10, УПИ І, пл.сн. № 493, кв. 31.
В изпълнение на задълженията по 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 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 даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз
на „РАДКА МОСКОВА” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Самоков, ул.
„Проф. Васил Захариев” № 1, ЕИК: 832080578, представлявано от Радка Данаилова
Москова - управител и Любомир Петров Петков - управител, заедно и поотделно,
изразяващи се в подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата и увеличаване с 5 /пет/ броя
игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Момчилград, област Кърджали, ул.
„Александър Стамболийски” № 10, УПИ І, пл.сн. № 493, кв. 31.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 15 /петнадесет/
броя игрални автомата 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 система за формиране на премия джакпот:
- система тип BGJP 20.11, версия 1.01, идентификационен № JP 071129020 ще бъде подменена със система тип BGJP 60-04, версия Fusion, идентификационен
№ JP 130520-027.
2. Инсталиране на 1 /един/ брой система за формиране на премия
джакпот:
2.2.1. Vega Jackpot System тип EGT-JS 22, идентификационен номер
88205.
3. След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
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Тип, версия

Производител

Идентификацио
нен номер

Удостоверение
за одобрен тип
ДП

Процент на
отчисление

1.

BGJP 60-04, Fusion

„КАЗИНО
ТЕХНОЛОГИИ” АД

JP 130520-027

052

1.0

2.

EGT Progressive Jackpot,
VGJP1

„Евро Геймс
Технолоджи” ООД

05053

011

1.5

3.

Vega Jackpot System,EGT-JS
22

„Евро Геймс
Технолоджи” ООД
„ЕВРО ГЕЙМС
ТЕХНОЛОДЖИ”
ООД

83403

099

1.5

88205

099

1.5

№

4.

Vega Jackpot
System,EGT-JS 22

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.3.„РАДКА МОСКОВА”ООД, гр. Самоков /изх. № П-1714/22.07.2013 г./,/вх. № И1714/11.06.13г./
На 11.06.2013 г. с вх. № И-1714, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл.
32, чл. 38, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „РАДКА
МОСКОВА” ООД, гр. Самоков, за 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. Пещера, област
Пазарджик, ул. „Васил Петлешков” № 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 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 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 от
Радка Данаилова Москова - управител и Любомир Петров Петков - управител, заедно и
поотделно, изразяващи се в подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала
с адрес: гр. Пещера, област Пазарджик, ул. „Васил Петлешков” № 2.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 11 /единадесет/
броя игрални автомата с 16 /шестнадесет/ 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. Промяна на броя игрални автомати, свързани към система за формиране
на премия джакпот:
- тип BGJP 60-04, версия Fusion, идентификационен № JP 130304-027.
2. Деинсталиране на 1 /един/ брой система за формиране на премия
джакпот:
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- тип BGJP 20.11, версия 1.01, идентификационен № JP 070801-033.
3. След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
№
1.
2.

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

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

Идентификационен
номер

Удостоверение
за одобрен тип
ДП

Процент на
отчисление

07524

022

5.0

JP130304-027

052

5.0

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.4.„РАДКА МОСКОВА”ООД, гр. Самоков /изх. № П-1715/22.07.2013 г./,/вх. № И1715/11.06.13г./
На 11.06.2013 г. с вх. № И-1715, 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 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. Ихтиман, Софийска
област, ул. „Полковник Борис Дрангов” № 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 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 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 от
Радка Данаилова Москова – управител и Любомир Петров Петков - управител, заедно и
поотделно, изразяващи се в увеличаване с 5 /пет/ броя игрални автомата в игрална зала с
адрес: гр. Ихтиман, Софийска област, ул. „Полковник Борис Дрангов” № 5.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 15 /петнадесет/
броя игрални автомата 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 следната промяна:
1. Инсталиране на 1 /един/ брой система за формиране на премия
джакпот:
- Vega Jackpot System тип EGT-JS22, идентификационен номер 88211.
2. След промяната в игралната зала ще функционират следните системи
за формиране на премия джакпот:
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№

Тип, версия

1.

BGJP 20.11, 1.01

2.
3.

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

4.

Atronic Progressive Link
тип King Kong Cash

5.

Vega Jackpot System,
EGT-JS 22

Производител
„Казино
Технологии” АД
„Евро Геймс
Технолоджи” ООД
„Казино
Технологии” АД
Atronic International
GmbH
„ЕВРО ГЕЙМС
ТЕХНОЛОДЖИ”
ООД

Идентификационен
номер

Удостоверение
за одобрен тип
ДП

Процент
на
отчислени
е

JP 071129-014

003

1.0

09790

022

5.0

JP111229-101

052

11030924

054

5.0

88211

099

5.0

4.5

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.5.„РАДКА МОСКОВА”ООД, гр. Самоков /изх. № П-1716/23.07.2013 г./,/вх. № И1716/11.06.13г./
На 11.06.2013 г. с вх. № И-1716, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл.
32, чл. 38, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „РАДКА
МОСКОВА” ООД, гр. Самоков, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата,
увеличаване с 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. Ямбол, ул. „Раковски” № 16.
В изпълнение на задълженията по 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 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 даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз
на „РАДКА МОСКОВА” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Самоков, ул.
„Проф. Васил Захариев” № 1, ЕИК: 832080578, представлявано от Радка Данаилова
Москова - управител и Любомир Петров Петков - управител, заедно и поотделно,
изразяващи се в подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата и увеличаване с 9 /девет/
броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Ямбол, ул. „Раковски” № 16.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 25 /двадесет и
пет/ броя игрални автомата с 30 /тридесет/ 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 система за формиране на премия джакпот:
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- система тип BGJP 20.11, версия 1.01, идентификационен № JP 080307019 ще бъде подменена със система Vega Jackpot System тип EGT-JS 22,
идентификационен номер 88217.
2. Инсталиране на 1 /един/ брой система за формиране на премия
джакпот:
- CAT 4 CASH, тип EGT-JS31, идентификационен № 88222.
3. Промяна на броя игрални автомати, свързани към система за формиране
на премия джакпот:
- тип BGJP 60-04, версия Fusion, идентификационен номер JP 110418-002.
4. След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
№

Тип, версия

1.

Classic Blend Jackpot System (CBJS)

2.

Vega Jackpot System, EGT-JS 22

3.

BGJP 60-04, Fusion

4.

CAT 4 CASH,
EGT-JS31

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

Идентификацио
нен номер

Удостоверение
за одобрен тип
ДП

CBJS 73137

022

Процент
на
отчисле
ние
1.0

88217

099

1.0

JP110418-002

052

4.5

88222

095

1.0

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.6.„РАДКА МОСКОВА”ООД, гр. Самоков /изх. № П-1717/15.07.2013 г./,/вх. № И1717/11.06.13г./
На 11.06.2013 г. с вх. № И-1717, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл.
32, чл. 38, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „РАДКА
МОСКОВА” ООД, гр. Самоков, за подмяна на 2 /два/ 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. Стралджа, област Ямбол, ул. „П. К. Яворов” № 26А.
В изпълнение на задълженията по 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 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 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 от
Радка Данаилова Москова – управител, и Любомир Петров Петков - управител, заедно и
поотделно, изразяващи се в подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата и увеличаване с 5
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/пет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Стралджа, област Ямбол, ул. „П.
К. Яворов” № 26А.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 15 /петнадесет/
броя игрални автомата 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 система за формиране на премия джакпот:
- Система тип BGJP 20.11, версия 1.01, идентификационен № JP 080208053 ще бъде подменена със система тип BGJP 60-04, версия Fusion, идентификационен
№ JP130520-028.
2. Инсталиране на 1 /един/ брой система за формиране на премия джакпот
Vega Jackpot System тип EGT-JS22, идентификационен № 88199.
3. След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:

№

1.
2.
3.

Тип, версия

Производител

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

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

Идентификацион
ен номер

Удостоверен
ие за
одобрен тип
ДП

Процент
на
отчислен
ие

05134

011

1.5

88199

099

1.0

JP130520-028

052

1.0

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.7.„ГЕЙМЪР-2001”ЕООД, гр. София /изх. № П-1698/22.07.2013 г./,/вх. № И1698/10.06.13г./
На 10.06.2013 г. с вх. № И-1698, 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 „ГЕЙМЪР2001” ЕООД, гр. София, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомати и утвърждаване на
промени в Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Гоце Делчев” № 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 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:
І. ДКХ да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз
за организиране на хазартни игри с игрални автомати 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, изразяващи
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се в подмяна на 3 /три/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, бул.
„Гоце Делчев” № 6.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 96 /деветдесет
и шест/ броя игрални автомата със 108 /сто и осем/ броя игрални места.
ІІ. ДКХ да утвърди на „ГЕЙМЪР-2001” ЕООД, гр. София, Задължителни
игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати,
включващи следните промени:
1. Подмяна на игрални автомати към система за формиране премия джакпот:
1.1. Casino Link System, с идентификационен номер 0001.
2. Промени в бонус игри.
3. Нова ежедневна бонус игра „КРАСНО СЕЛО”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.8.„ГЕЙМЪР-2001”ЕООД, гр. София /изх. № П-1699/15.07.2013 г./,/вх. № И1699/10.06.13г./
На 10.06.2013 г. с вх. № И-1699, 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 „ГЕЙМЪР2001” ЕООД, гр. София, за подмяна на 9 /девет/ броя игрални автомата и утвърждаване
на промени в Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни
игри с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. София, район „Подуяне”, ул.
„Макгахан” – пазара.
В изпълнение на задълженията по 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 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:
І. ДКХ да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз
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, изразяващи се в подмяна на 9 /девет/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр. София, район „Подуяне”, ул. „Макгахан” – пазара.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 46 /четиридесет
и шест/ броя игрални автомата с 50 /петдесет/ броя игрални места.
ІІ. ДКХ да утвърди на „ГЕЙМЪР-2001” ЕООД, гр. София,
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 тип
Classic Blend Jackpot System (CBJS), идентификационен № CBJS 03559.
2. Подмяна и промяна на броя игрални автомати, свързани към система
за формиране на премия джакпот тип Casino Link System, идентификационен № 0003.
3. Промени в бонус игри:
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- Бонификации „Нов клиент”.
- Бонификации „CHANGE POINTS”.
4. Прекратява се провеждането на:
- Малка и голяма бонус игри;
- VIP бонус игра;
- Месечна бонус игра.
5. Промени в условията за получаване и теглене на картончета.
6. Въвежда се нова ежедневна бонус игра.
7. След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
№

Тип, версия

Производител

Идентификационен
номер

Удостоверение за
одобрен тип ДП

Процент на
отчисление

1.

Casino Link System

Progressive Gaming Int.
Corporation

0003

051

1.0

2.

BGJP 20.11, 1.01

„Казино технологии” АД

JP 080224-029

003

1.0

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.9.„ГЛОБЪЛ ЛИНК”ООД, гр. Свиленград /изх. № П-1706/19.07.2013 г./,/вх. № И1706/10.06.13г./
На 10.06.2013 г. с вх. № И-1706, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, чл. 32,
чл. 38, ал. 1 и 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ГЛОБЪЛ ЛИНК”
ООД, гр. Несебър, за увеличаване с 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Приморско, област Бургас, ул. „Трети март” № 75.
В изпълнение на задълженията по 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 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:
І. ДКХ да даде разрешение за извършване на промяна в издадения лиценз
на „ГЛОБЪЛ ЛИНК” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Свиленград, област
Хасково, ул. „Тодор Кирков” № 77А, ЕИК: 126111119, представлявано от Росен
Йорданов Киришев – управител и Курти Георгиев Куртев – управител, заедно и
поотделно, изразяваща се в увеличаване с 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с
адрес: гр. Приморско, област Бургас, ул. „Трети март” № 75.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 18
/осемнадесет/ броя игрални автомата с 23 /двадесет и три/ броя игрални места.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
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Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.10.„КУИНС ТРЕЙД”ООД, гр. София /изх. № П-1719/15.07.2013 г./,/вх. № И1719/11.06.13г./
На 11.06.2013 г. с вх. № И-1719, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11,
чл. 32, чл. 38, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „КУИНС
ТРЕЙД” ООД, гр. София, за подмяна на 3 /три/ 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. Гоце Делчев, област Благоевград,
ул. „Струма” № 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 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:
І. ДКХ да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз
на „КУИНС ТРЕЙД” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н
„Оборище”, бул. „Янко Сакъзов” № 76, ЕИК: 121407281, представлявано от Иван
Георгиев Главински - управител, изразяващи се в подмяна на 3 /три/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. Гоце Делчев, област Благоевград, ул. „Струма” № 4.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 18
/осемнадесет/ броя игрални автомата с 21 /двадесет и един/ броя игрални места.
ІІ. ДКХ да утвърди на „КУИНС ТРЕЙД” ООД, гр. София,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни
игри с игрални автомати, включващи следната промяна:
1. Подмяна на игрални автомати, свързани към система за формиране
на премия джакпот тип BGJP 60-04, Fusion, идентификационен № JP 070226-014.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.11.„КУИНС ТРЕЙД”ООД, гр. София /изх. № П-1895/17.07.2013 г./,/вх. № И1895/03.07.13г./
На 03.07.2013 г. с вх. № И-1895, 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 „КУИНС
ТРЕЙД" ООД, гр. София, за увеличаване с 3 /три/ броя игрални автомата с 32 /тридесет
и два/ броя игрални места и утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия
и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. Търговище, ул. „Васил Левски” № 15.
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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 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 даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз
на „КУИНС ТРЕЙД" ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н
„Оборище”, бул. „Янко Сакъзов” № 76, ЕИК: 121407281, представлявано от Иван
Георгиев Главински - управител, изразяващи се в увеличаване с 3 /три/ броя игрални
автомата с 32 /тридесет и два/ броя игрални места в игрална зала с адрес: гр.
Търговище, ул. „Васил Левски” № 15.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 18
/осемнадесет/ броя игрални автомата с 47 /четиридесет и седем/ броя игрални места.
ІІ. ДКХ да утвърди на „КУИНС ТРЕЙД" ООД, гр. София, Задължителни
игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати,
включващи следните промени:
1. Подмяна на 1 /един/ брой система за формиране на премия джакпот:
1.1. тип Classic Blend Jackpot System (CBJS), идентификационен номер
CBJS 10401 с Vega Jackpot System, тип EGT - JS22, идентификационен номер 88431.
2. Нова бонус игра.
3. След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
№

Тип, версия

1.

BGJP 20.11, 1.01

2.

BGJP 60-04, Fusion

3.
4.

EGT Progressive Jackpot,
VGJP1
Vega Jackpot System
тип EGT - JS22

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

Идентификационен
номер

Удостоверение за одобрен
тип ДП

Процент на
отчисления

JP111220-009

003

1.0

JP111122-013

052

2.0

05279

011

1.0

88431

099

1.0

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.12.„ХЕМУС ТУРС”ЕООД, гр. София /изх. № П-1725/22.07.2013 г./,/вх. № И1725/12.06.13г./
На 12.06.2013 г. с вх. № И-1725, 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 4 /четири/ броя игрални автомати, увеличаване с 9
/девет/ 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, бул. „Ломско шосе” № 176.
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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 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:
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 4 /четири/ броя игрални автомати и увеличаване с 9 /девет/ броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Ломско шосе” № 176.
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 1 /един/ брой система за формиране на премия джакпот:
1.1. EGT Progressive Jackpot, тип VGJP1, с идентификационен № 09721.
2. В чл. 9, ал. 2 се добавя текст, че стойностите на спечелените джакпот премии се
отчитат директно в брояча на игралния автомат, без игрални автомати:
Идент.
Наименование

Тип, версия

Magic Coin

VN-91-MF-D, MC
Crazy Bugs

T-8023

Magic Coin

VN-91-MF-D, MC
Crazy Bugs

T-8024

номер

3. Промяна на броя игрални автомати, свързани към системи за формиране на
премия джакпот:
- Magic Coin Jackpot, с идентификационен № MC JP 07–032 STCB – /от 35 на 44/;
- Classic Blend Jackpot System (CBJS), с идент. № CBJS 03353– /от 10 на 15/.
4. Нова бонус игра:
4.1. В чл. 20, ал. 7 се регламентира бонус играта „WIN THE BONUS”.
5. 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 120424-005
JP 120724-008

003
003

1.0
1.0

3.

EGT Progressive Jackpot, VGJP1

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

09721

011

1.0

4.

Magic Coin Jackpot

„Меджик Коин” ООД

MC JP 08-017
STCB

030.3

1.0

5.

Classic Blend Jackpot System /CBJS/

„Евро Геймс Технолоджи”
ООД

CBJS 03367

022.1

0.25

6.

Atronic Progressive Link Oxygen,
CASH FEVER

Atronic International GmbH

3000005336

084

1.0

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
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искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.13.„ГЕЙМ-4”АД, гр. София /изх. № П-1726/23.07.2013 г./,/вх. № И-1726/12.06.13г./
На 12.06.2013 г. с вх. № И-1726, 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 „ГЕЙМ-4” АД, гр.
София, за увеличаване с 14 /четиринадесет/ 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, ул. „Дякон Игнатий” № 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 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 даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз
на „ГЕЙМ-4” АД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище”, ул.
„Искър” № 14, ЕИК: 121005279, представлявано от Георги Методиев Карабельов –
управител, изразяващи се в увеличаване с 14 /четиринадесет/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр. София, ул. „Дякон Игнатий” № 4.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 46 /четиридесет
и шест/ броя игрални автомата с 50 /петдесет/ броя игрални места.
ІІ. ДКХ да утвърди на „ГЕЙМ-4” АД, гр. София,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни
игри с игрални автомати, включващи следните промени:
1. Инсталиране на 3 /три/ броя системи за формиране на премия джакпот:
- тип BGJP 20.11, версия 1.01, идентификационен номер JP100913-101;
- тип EGT Progressive Jackpot , версия VGJP1, идентификационен номер
12030;
- тип Vega Jackpot System, EGT - JS22, идентификационен номер 85813.
2. Промени в бонус игри:
- Бонификация „Нов клиент”;
- Бонификация „CHANGE POINTS”.
3. Въвежда се нова бонус игра:
- Ежедневна бонус игра.
4. Преустановява се провеждането на „МАЛКА БОНУС ИГРА”,
„ГОЛЯМА БОНУС ИГРА”, „VIP” бонус игра и „МЕСЕЧНА БОНУС ИГРА”.
5. След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
№

Тип, версия

Производител

Идентификац
ионен номер

Удостоверение
за одобрен тип
ДП

Процент на
отчисление

1.
2.

BGJP 20.11, 1.01
BGJP 20.11, 1.01
EGT Progressive Jackpot ,
VGJP1

„КАЗИНО ТЕХНОЛОГИИ” АД
„Казино Технологии” АД

JP 08208-008
JP100913-101

003
003

1
1

„Евро Геймс Технолоджи” ООД

12030

011

1

3.
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4.

Vega Jackpot System, EGT JS22

„Евро Геймс Технолоджи” ООД

85813

099

1

5.

Casino Link System

Progressive Gaming Int.
Corporation

008

051

1

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.14.„УИН БЕТ”ООД, гр. София /изх. № П-1730/19.07.2013 г./,/вх. № И1730/12.06.13г./
На 12.06.2013 г. с вх. № И-1730, 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”
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. Бургас, ул. „Хан Крум” № 5, х-л „Бургас”.
В изпълнение на задълженията по 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 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:
І. ДКХ да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз
на „УИН БЕТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Младост”,
ул. „Михаил Тенев” № 6, ет. 2, ЕИК: 131527592, представлявано от Христо Георгиев
Вулев – управител, изразяващи се в подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр. Бургас, ул. „Хан Крум” № 5, х-л „Бургас”.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 42 /четиридесет
и два/ броя игрални автомата с 49 /четиридесет и девет/ броя игрални места.
ІІ. ДКХ да утвърди на „УИН БЕТ” ООД, гр. София,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни
игри с игрални автомати, включващи следните промени:
1. Подмяна на игрални автомати, свързани към система за формиране
на премия джакпот тип BGJP 50-04, версия 1.01, идентификационен № JP071106-004.
2. Промяна в размера на касовата наличност.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.15.„УИН БЕТ - 3”ООД, гр. София /изх. № П-1731/22.07.2013 г./,/вх. № И1731/12.06.13г./
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На 12.06.2013 г. с вх. № И-1731, 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 „УИН БЕТ3” ООД, гр. София, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата с 8 /осем/ броя игрални
места с 5 /пет/ броя игрални автомата с 5 /пет/ броя игрални места, 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. Благоевград, бул. „Св. Св. Кирил и Методий” № 1 (ниско тяло на хотелски комплекс
„Ален Мак”, гр. Благоевград).
В изпълнение на задълженията по 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 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 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 5 /пет/ броя игрални автомата с
8 /осем/ броя игрални места с 5 /пет/ броя игрални автомата с 5 /пет/ броя игрални места
и увеличаване с 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Благоевград,
бул. „Св. Св. Методий” № 1 (ниско тяло на хотелски комплекс „Ален Мак”, гр.
Благоевград).
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 36 /тридесет и
шест/ броя игрални автомата с 48 /четиридесет и осем/ 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 1 /един/ брой система за формиране на премия джакпот:
Тип BGJP 60-04, версия Fusion, с идентификационен № JP130518-108.
2. Подмяна на 1 /един/ брой система за формиране на премия джакпот:
Classic Blend Jackpot System /CBJS/, с идентификационен № CBJS 76170 ще
бъде подменена със система Vega Jackpot System, тип EGT-JS22, с идентификационен №
88137.
3. Промяна на размера на касовата наличност – от не по-малко от 2 000 лв. на
не по-малко от 1 000 лв. В съответствие с тази промяна е променен и размерът на
изплащаните в брой печалби – сумите са до 1 000 лв.
4. След промяната в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
№

Тип, версия

Производител

1.
2.
3.

Vega Jackpot System, EGT-JS22
BGJP 20-11, 1.01
CAT 4 CASH тип EGT-JS31
United Mystery Jackpot System, тип
EGT- JS23
BGJP 60-04, Fusion

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

4.
5.

Произв.
номер

Уд-ние за
одобрен
тип ДП

Процен
т на
отчисл.

88137
JP 09033183757

099
003
095

1.7
1.0
5.0

85689

103

1.7

JP130518108

052

2.0
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Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.16.„ПАЛМС ПЕТРИЧ”ЕООД, гр. София /изх. № П-1732/23.07.2013 г./,/вх. № И1732/12.06.13г./
На 12.06.2013 г. с вх. № И-1732, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11,
чл. 32, чл. 38, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ПАЛМС
ПЕТРИЧ” ЕООД, гр. София, за увеличаване с 13 /тринадесет/ броя игрални автомата, 1
/един/ брой игрално място на наличен 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. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 102, м.
„Предгаров площад”.
В изпълнение на задълженията по 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 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:
І. ДКХ да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз
на „ПАЛМС ПЕТРИЧ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Илинден”, ж.к. „Захарна фабрика”, ул. „Кукуш” № 7, ЕИК: 200876376, представлявано
от Ивайло Георгиев Иванов - управител, изразяващи се в увеличаване с 13 /тринадесет/
броя игрални автомата и 1 /един/ брой игрално място на наличен игрален автомат в
игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 102, м. „Предгаров
площад”.
ІІ. ДКХ да утвърди на „ПАЛМС ПЕТРИЧ” ЕООД, гр. София,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати, включващи следните промени:
1. Промяна на броя свързани игрални автомати към система за формиране на
премия джакпот:
- тип BGJP 60-04, версия Fusion, идентификационен номер JP 070206.
2. Промени в бонус игри:
- дневна бонус игра „ПРОМОЦИЯ ”;
- седмична бонус игра „ЗЛАТЕН ШАНС”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.17.„БАРГЕЙМ”АД,
1733/12.06.13г./

гр.

София

/изх.

№

П-1733/22.07.2013

г./,/вх.

№

И-
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На 12.06.2013 г. с вх. № И-1733, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл.
32, чл. 38, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „БАРГЕЙМ” АД,
гр. София, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомати, увеличаване с 1 /един/ брой
игрален автомат с 50 /петдесет/ броя игрални места и утвърждаване на промени в
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Шумен, пл. „Освобождение” № 8.
В изпълнение на задълженията по 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 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:
І. ДКХ да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз
на „БАРГЕЙМ” АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Триадица”, ул.
„Алабин” № 34, ет. 2, ЕИК: 131196110, представлявано от Атанас Гочев Атанасов и
Ангел Андонов Ирибозов, заедно, изразяващи се в подмяна на 4 /четири/ броя игрални
автомати и увеличаване с 1 /един/ брой игрален автомат с 50 /петдесет/ броя игрални
места в игрална зала с адрес: гр. Шумен, пл. „Освобождение” № 8.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 40
/четиридесет/ броя игрални автомати с 93 /деветдесет и три/ броя игрални места.
ІІ. ДКХ да утвърди на „БАРГЕЙМ” АД, гр. София, промени в:
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни
игри с игрални автомати, включващи следните промени:
1. Подмяна на игрални автомати, свързани към система за формиране на
премия джакпот:
- тип BGJP 60-04, версия Fusion, с идентификационен № JP100113-028.
2. Нова бонус игра:
- седмична бонус игра „Златен шанс”.
3. Промяна в бонус игра:
-специална бонус промоция „Money for Nothing”.
4. Отпада раздел VI от представените правила.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.18.„БАРГЕЙМ”АД, гр. София /изх. № П-1773/22.07.2013 г./,/вх. № И1773/19.06.13г./
На 19.06.2013 г. с вх. № И-1773, 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 „БАРГЕЙМ”
АД, гр. София 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, в игрална зала с адрес: гр. София, район „Оборище”, бул. „Мадрид” № 40.
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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 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 даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на
„БАРГЕЙМ” АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Триадица”, ул. „Алабин” №
34, ет. 2, ЕИК: 131196110, представлявано заедно от Атанас Гочев Атанасов и Ангел Андонов
Ирибозов, изразяващи се в подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр.
София, район „Оборище”, бул. „Мадрид” № 40.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 43 /четиридесет и три/ броя
игрални автомата с 55 /петдесет и пет/ броя игрални места.
ІІ. ДКХ да утвърди на „БАРГЕЙМ” АД, гр. София, Задължителни игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати, включващи следните промени:
1. Деинсталиране на 1 брой система за формиране на премия джакпот:
1.1. тип BGJP 60-04, версия Fusion, с идентификационен № JP120328-013.
2. Промяна на броя взаимно свързани автомати към система за формиране на премия
джакпот:
2.1. тип BGJP 60-04, версия Fusion, с идент. № JP100113-029 - /от 22 на 29/.
3. В чл. 35 се прибавя думата „5 (пет)”.
4. Промяна в условията за натрупване на точки в клиентските карти.
5. След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани следните системи за
формиране на премия джакпот:
№

Тип, версия

Производител

Идент. номер

1.
2.
3.
4.

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

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

JP 080409-046
JP 080409-047
JP 080409-048
JP 080224-022

„Евро Геймс Технолоджи” ООД

CBJS 07673

„Казино Технологии”АД

JP 100113-029

5
6.

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

Процент на
отчисления
1,0
1,0
1,0
1,0
1,9
2,0

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.19.„МОТ 70”ЕООД, гр. Бургас /изх. № П-1752/19.07.2013 г./,/вх. № И1752/17.06.13г./
На 17.06.2013 г. с вх. № И-1752, 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 „МОТ 70” ЕООД,
гр. Бургас, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат, 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.
Бургас, ж.к. „Славейков”, бл. 113, вх. F, партер.

47

В изпълнение на задълженията по 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 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 даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз
на „МОТ 70” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ж.к. „Славейков”,
бл. 13, вх. 2, ет. 6, ап. 18, ЕИК: 102926909, представлявано от Димитър Кръстев Кръстев
– управител, изразяващи се в подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат и увеличаване с
4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Бургас, ж.к. „Славейков”,
бл. 113, вх. F, партер.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 25 /двадесет и
пет/ броя игрални автомата с 30 /тридесет/ броя игрални места.
ІІ. ДКХ да утвърди на „МОТ 70” ЕООД, гр. Бургас,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни
игри с игрални автомати, включващи следната промяна:
1. Промяна на броя игрални автомати, свързани към система за формиране
на премия джакпот тип Classic Blend Jackpot System (CBJS), идентификационен № CBJS
03626.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.20.ЕТ„БАИ-МИЛЕН ТОТЕВ”, гр. Бургас /изх. № П-1767/23.07.2013 г./,/вх. № И1767/19.06.13г./
На 19.06.2013 г. с вх. № И-1767, 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 „БАИ –
МИЛЕН ТОТЕВ”, гр. Бургас, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата, увеличаване
с 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. Бургас, ж.к. „Изгрев”, РУМ „Велека” № 129.
В изпълнение на задълженията по 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 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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I. ДКХ да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз
на ЕТ „БАИ – МИЛЕН ТОТЕВ” със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ж.к.
„Славейков”, бл. 13, вх. 4, ет. 7, ЕИК: 102082513, представляван от Милен Генов Тотев
/физическо лице – търговец/, изразяващи се в подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата
и увеличаване с 9 /девет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Бургас, ж.к.
„Изгрев”, РУМ „Велека” № 129.
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 „БАИ – МИЛЕН ТОТЕВ”, гр. Бургас,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни
игри с игрални автомати, включващи следните промени:
1. Промяна на броя игрални автомати, свързани към системи за формиране
на премия джакпот:
- тип EGT Progressive Jackpot тип VGJP1, идентификационен номер 12021;
- тип ST-JPD, версия 1.01, идентификационен номер ДП 0443.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.21.„ОЛИМП 09”ООД, гр. Пловдив /изх. № П-1768/19.07.2013 г./,/вх. № И1768/19.06.13г./
На 19.06.2013 г. с вх. № И-1768, 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 „ОЛИМП 09”
ООД, гр. Пловдив, 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 за игрална зала с адрес: гр. Пловдив, район „Западен”, кв. „Кишинев Смирненски”, бул. „Пещерско шосе” № 61А.
В изпълнение на задълженията по 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 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:
І. ДКХ да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз
на „ОЛИМП 09” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, район
„Централен”, пл. „Съединение” № 3, ет. 3, офис 310, ЕИК: 200437621, представлявано от
Силвия Монева Монева - управител, изразяващи се в подмяна на 2 /два/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, район „Западен”, кв. „Кишинев Смирненски”, бул. „Пещерско шосе” № 61А.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 72 /седемдесет
и два/ броя игрални автомата със 79 /седемдесет и девет/ броя игрални места.
ІІ. ДКХ да утвърди на „ОЛИМП 09” ООД, гр. Пловдив,
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Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни
игри с игрални автомати, включващи подмяна на игрални автомати, свързани към
система за формиране на премия джакпот тип BGJP 60-04, версия Fusion,
идентификационен № JP100609-005.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.22.„БОРА 3001”ООД, гр. София /изх. № П-1770/23.07.2013 г./,/вх. № И1770/19.06.13г./
На 19.06.2013 г. с вх. № И-1770, 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 „БОРА 3001”
ООД, гр. София, за подмяна на 36 /тридесет и шест/ броя игрални автомати, увеличаване
с 5 /пет/ броя игрални автомати с 10 /десет/ броя игрални места и утвърждаване на
промени в Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, ж.к. „Люлин ІІІ”, бул. “Захари
Стоянов” № 2, кв. 47 – Кооперативен 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
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 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:
І. ДКХ да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз
на „БОРА 3001” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Люлин”, кв.
„Люлин 3”, бул. „Захари Стоянов” № 2, ЕИК: 200248510, представлявано от Пепа
Димитрова Момчилова – Колева - управител, изразяващи се в подмяна на 36 /тридесет и
шест/ броя игрални автомати и увеличаване с 5 /пет/ броя игрални автомати с 10 /десет/
броя игрални места в игрална зала с адрес: гр. София, ж.к. „Люлин ІІІ”, бул. “Захари
Стоянов” № 2, кв. 47 – Кооперативен пазар.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 58 /петдесет и
осем/ броя игрални автомати със 109 /сто и девет/ броя игрални места.
ІІ. ДКХ да утвърди на „БОРА 3001” ООД, гр. София, Задължителни игрални
условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални автомати,
включващи следните промени:
1. Инсталиране на 1 /един/ брой система за формиране на премия джакпот:
1.1. CAT 4 CASH, тип EGT-JS31, с идентификационен № 88110.
2.Подмяна на 1 /един/ брой система за формиране на премия джакпот:
2.1. Atronic Progressive Link, тип King Kong Cash, с идентификационен №
1417803002, ще бъде подменена със система Atronic Progressive Link, тип King Kong
Cash, с идентификационен № 11031724.
3. Промени в бонус игри:
3.1. В чл. 20, т. VІ, при бонус играта „ДЖАКПОТ МАНИЯ”.
3.2. В чл. 20, т. ХІV, при бонус играта „РИО БИНГО МАНИЯ”.
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4. Нови бонус игри.
5. След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
№

Тип, версия

1.

BGJP 20.11, 1.01

2.

BGJP 20.11, 1.01

3.

BGJP 60-04, Fusion

4.

CGI IMPERIUM, CMSJ

5.
6.

Atronic Progressive Link,
King Kong Cash
CAT 4 CASH, EGTJS31

Производител
“Казино Технологии”
АД
“Казино Технологии”
АД
“Казино Технологии”
АД
“Казино енд Гейминг
Индъстри” ЕООД
Atronic International
GmbH
„Евро Геймс
Технолоджи” ООД

Идент. номер

Уд-ние за
одобрен тип ДП

Процент на
отчисл.

JP081211-028

003

1.0

JP081211-029

003

0.5

JP120417-005

052

2.5

CGI-CMSJ-0001

068

1.5

11031724

054

1.5

88110

095

1.0

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.23.„ТОРЪС”ООД, гр. Варна /изх. № П-1776/19.07.2013 г./,/вх. № И-1776/20.06.13г./
На 20.06.2013 г. с вх. № И-1776, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл.
32, чл. 38, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ТОРЪС” ООД,
гр. Варна, за увеличаване с 2 /два/ броя игрални автомата и утвърждаване на промени в
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Варна, ул. „Топра Хисар” № 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 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 даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз
на „ТОРЪС” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Варна, р-н „Младост”, ул.
„Белински” № 21, ЕИК: 103203081, представлявано от Димитър Тодоров Димитров –
управител и Димо Матев Димов – управител, заедно, изразяващи се в увеличаване с 2
/два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Варна, ул. „Топра Хисар” № 4.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 22 /двадесет и
два/ броя игрални автомата с 22 /двадесет и два/ броя игрални места.
ІІ. ДКХ да утвърди на „ТОРЪС” ООД, гр. Варна,
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 № JP 100104-001.
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2. 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 - 4
За - 4
Против - няма.
2.24.„ТОРЪС”ООД, гр. Варна /изх. № П-1778/19.07.2013 г./,/вх. № И-1778/20.06.13г./
На 20.06.2013 г. с вх. № И-1778, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11,
чл. 32, чл. 38, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ТОРЪС”
ООД, гр. Варна, за подмяна на 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. Провадия, област Варна, ул. „Цар Освободител” №
60.
В изпълнение на задълженията по 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 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:
І. ДКХ да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз
на „ТОРЪС” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Белински” № 21,
ЕИК: 103203081, представлявано от Димитър Тодоров Димитров – управител и Димо
Матев Димов – управител, заедно, изразяващи се в подмяна на 2 /два/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. Провадия, област Варна, ул. „Цар Освободител” №
60.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 15 /петнадесет/
броя игрални автомата с 15 /петнадесет/ броя игрални места.
ІІ. ДКХ да утвърди на „ТОРЪС” ООД, гр. Варна,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни
игри с игрални автомати, включващи следната промяна:
1. Промяна на броя игрални автомати, свързани към система за
формиране на премия джакпот тип BGJP 20.11, версия 1.01, идентификационен №
JP080224-091.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.25.„БУЛ ТОП”ООД, гр. Несебър /изх. № П-1777/19.07.2013 г./,/вх. № И1777/20.06.13г./
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На 20.06.2013 г. с вх. № И-1777, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, чл. 32,
чл. 38, ал. 1 и 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „БУЛ ТОП” ООД, гр.
Несебър, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Обзор,
община Несебър, област Бургас, ул. „Славянска” № 41.
В изпълнение на задълженията по 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 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:
І. ДКХ да даде разрешение за извършване на промяна в издадения лиценз
на „БУЛ ТОП” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Несебър, област Бургас, ул.
„Хан Крум” № 11, ЕИК: 102669044, представлявано от Пейко Димитров Янков управител и Георги Йорданов Йорданов - управител, заедно и поотделно, изразяваща се
в подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Обзор, община
Несебър, област Бургас, ул. „Славянска” № 41.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 17
/седемнадесет/ броя игрални автомата със 17 /седемнадесет/ броя игрални места.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.26.„БУЛ ТОП”ООД, гр. Несебър /изх. № П-1779/19.07.2013 г./,/вх. № И1779/20.06.13г./
На 20.06.2013 г. с вх. № И-1779, 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 „БУЛ - ТОП”
ООД, гр. Несебър, за увеличаване с 8 /осем/ 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. Несебър, област Бургас, ул. „Хан Крум” №
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 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:
І. ДКХ да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз
на „БУЛ - ТОП” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Несебър, област Бургас,
ул. „Хан Крум” № 11, ЕИК: 102669044, представлявано от Пейко Димитров Янков –
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управител и Георги Йорданов Йорданов – управител, заедно и поотделно, изразяващи се
в увеличаване с 8 /осем/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Несебър,
област Бургас, ул. „Хан Крум” № 11.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 30 /тридесет/
броя игрални автомата с с 33 /тридесет и три/ броя игрални места.
ІІ. ДКХ да утвърди на „БУЛ - ТОП” ООД, гр. Несебър,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни
игри с игрални автомати, включващи следната промяна:
1. Промяна на броя игрални автомати, свързани към система за
формиране на премия джакпот тип BGJP 60-04, версия Fusion, идентификационен №
JP061220-027.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.27.„БУЛ ТОП”ООД, гр. Несебър /изх. № П-1780/19.07.2013 г./,/вх. № И1780/20.06.13г./
На 20.06.2013 г. с вх. № И-1780, 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 „БУЛ ТОП”
ООД, гр. Несебър, за увеличаване с 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 - Запад”,
община Несебър, УПИ І – 213, 226 от кв. 5702.
В изпълнение на задълженията по 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 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 даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз
на „БУЛ ТОП” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Несебър, област Бургас,
ул. „Хан Крум” № 11, ЕИК: 102669044, представлявано от Пейко Димитров Янков –
управител и Георги Йорданов Йорданов – управител, заедно и поотделно, изразяващи
се в увеличаване с 7 /седем/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: к.к. „Слънчев
бряг - Запад”, община Несебър, УПИ І – 213, 226 от кв. 5702.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 30 /тридесет/
броя игрални автомата с 35 /тридесет и пет/ броя игрални места.
ІІ. ДКХ да утвърди на „БУЛ ТОП” ООД, гр. Несебър,
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 номер JP 061220-020.
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2. 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 - 4
За - 4
Против - няма.
2.28.„ЛОТОС 93”ООД, гр. Стамболийски /изх. № П-1781/19.07.2013 г./,/вх. № И1781/20.06.13г./
На 20.06.2013 г. с вх. № И-1781, 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 „ЛОТОС 93”
ООД, гр. Стамболийски, 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 в игрална зала с адрес: гр. Съединение, област Пловдив, бул. „6-ти
септември” № 15.
В изпълнение на задълженията по 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 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 даде разрешение за извършване на промяна в издадения лиценз
на „ЛОТОС 93” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Стамболийски, област
Пловдив, ул. „Райко Даскалов” № 75, ЕИК: 825199354, представлявано от Атанас
Георгиев Средков – управител, Атанас Василев Шушутев – управител и Ангел Стоянов
Лазаров – управител, с право да действат самостоятелно, изразяваща се в подмяна на 1
/един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Съединение, област Пловдив,
бул. „6-ти септември” № 15.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 10 /десет/ броя
игрални автомата с 10 /десет/ броя игрални места.
ІІ. ДКХ да утвърди на „ЛОТОС 93” ООД, гр. Стамболийски,
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 20.11, версия 1.01, идентификационен номер JP080324-002.
2.Промени в правилата, съобразени с Решение № 297/19.03.2013 г. на
ДКХ.
Обръщаме Ви внимание за
разпоредбата на чл. 68 от Закона за хазарта.

необходимостта

от

съобразяване

на
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Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.29.„БЕФ”ООД, гр. Сливен /изх. № П-1785/19.07.2013 г./,/вх. № И-1785/21.06.13г./
На 21.06.2013 г. с вх. № И-1785, 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 „БЕФ” ООД,
гр. Сливен, за 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 за игрална зала с адрес: гр. Бургас, ж.к. „Лазур”, бл. 102, партер № 2 и № 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 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:
І. ДКХ да даде разрешение за извършване на промени в издадения 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, изразяващи се в увеличаване с 5 /пет/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр. Бургас, ж.к. „Лазур”, бл. 102, партер № 2 и № 3.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 25 /двадесет и
пет/ броя игрални автомата с 30 /тридесет/ броя игрални места.
ІІ. ДКХ да утвърди на „БЕФ” ООД, гр. Сливен,
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 № JP070712-015.
2. 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 - 4
За - 4
Против - няма.
2.30.„ПИРИН ТУРС 2002”ЕООД, гр. София /изх. № П-1789/19.07.2013 г./,/вх. № И1789/21.06.13г./
На 21.06.2013 г. с вх. № И-1789, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл.
32, чл. 38, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПИРИН
ТУРС 2002” ЕООД, гр. София, за 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, бул. „Александър
Стамболийски” № 124.
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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 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 даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз
на „ПИРИН ТУРС 2002” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, бул.
„Цариградско шосе”, 7-ми километър, сградата на ЗИТ, корпус ІІ, ет. 3, ЕИК: 102817258,
представлявано от Мирослав Александров Младенов – управител, изразяващи се в
подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, бул.
„Александър Стамболийски” № 124.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 20 /двадесет/
броя игрални автоматa с 23 /двадесет и три/ броя игрални места.
ІІ. ДКХ да утвърди на „ПИРИН ТУРС 2002” ЕООД, гр. София,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни
игри с игрални автомати, включващи следните промени:
1. Промяна на броя игрални автомати, свързани към системи за формиране
на премия джакпот:
- тип BGJP 20.11, 1.01, идентификационен номер JP 100304–014;
- тип Classic Blend Jackpot System /CBJS/, идентификационен номер CBJS
03370.
2. Подмяна на игрални автомати, свързани към система за формиране на
премия джакпот:
- тип Magic Coin Jackpot, идентификационен номер MCJP 08–023 STCB.
3. Промени в бонус игри:
- преустановява се провеждането на бонус игра „MAGIC ADVENTURE 2”;
- „MAGIC DREAM”.
4. Нова бонус игра „MAGIC TWISTER”.
5.Промени в правилата, съобразени с Решение № 297/19.03.2013 г. на
ДКХ.
Обръщаме Ви внимание за
разпоредбата на чл. 68 от Закона за хазарта.

необходимостта

от

съобразяване

на

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.31.„ДЕЛТА ТУРС 2002”ЕООД, гр. София /изх. № П-1790/19.07.2013 г./,/вх. № И1790/21.06.13г./
На 21.06.2013 г. с вх. № И-1790, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл.
32, чл. 38, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ДЕЛТА
ТУРС 2002” ЕООД, гр. София, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата и
утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и правила за организиране
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на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Стара Загора, бул.
„Руски” № 16.
В изпълнение на задълженията по 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 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 даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз
на „ДЕЛТА ТУРС 2002” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Младост”, бул. „Цариградско шосе”, 7-ми километър, сградата на ЗИТ, корпус ІІ, ет. 3,
ЕИК: 130870702, представлявано от Анна Велкова Велева – управител, изразяващи се в
подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Стара Загора, бул.
„Руски” № 16.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 20 /двадесет/
броя игрални автоматa с 20 /двадесет/ броя игрални места.
ІІ. ДКХ да утвърди на „ДЕЛТА ТУРС 2002” ЕООД, гр. София,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни
игри с игрални автомати, включващи следните промени:
Подмяна на игрални автомати, свързани към системи за формиране на
премия джакпот:
- тип Magic Coin Jackpot, идентификационен номер MCJP 07–026 STCB;
- тип Classic Blend Jackpot System /CBJS/, идентификационен номер CBJS
03384.
Обръщаме Ви внимание за
разпоредбата на чл. 68 от Закона за хазарта.

необходимостта

от

съобразяване

на

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.32.„ДЕЛТА ТУРС 2002”ЕООД, гр. София /изх. № П-1810/19.07.2013 г./,/вх. № И1810/24.06.13г./
На 24.06.2013 г. с вх. № И-1810, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл.
32, чл. 38, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ДЕЛТА
ТУРС 2002” ЕООД, гр. София, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата,
увеличаване с 1 /един/ брой игрален автомат и утвърждаване на промени в
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. София, ул. „Чипровци” № 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.
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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 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 даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз
на „ДЕЛТА ТУРС 2002” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Младост”, бул. „Цариградско шосе”, 7-ми километър, сградата на ЗИТ, корпус ІІ, ет. 3,
ЕИК: 130870702, представлявано от Анна Велкова Велева - управител, изразяващи се в
подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата и увеличаване с 1 /един/ брой игрален автомат
в игрална зала с адрес: гр. София, ул. „Чипровци” № 2.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 22 /двадесет и
два/ броя игрални автомата с 25 /двадесет и пет/ броя игрални места.
ІІ. ДКХ да утвърди на „ДЕЛТА ТУРС 2002” ЕООД, гр. София,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни
игри с игрални автомати, включващи следните промени:
1. Промяна на броя на игрални автомати, свързани към система за
формиране на премия джакпот:
- тип Magic Coin Jackpot, идентификационен номер MCJP 07–001 STCB.
2. Подмяна на игрални автомати, свързани към системи за формиране на
премия джакпот:
- тип Magic Coin Jackpot, идентификационен номер MCJP 07–001 STCB;
- тип Classic Blend Jackpot System /CBJS/, идентификационен номер CBJS
03366.
3. Преустановява се провеждането на бонус игра „MAGIC ADVENTURE
2”.
4. Промени в правилата, съобразени с Решение № 297/19.03.2013 г. на
ДКХ.
Обръщаме Ви внимание за
разпоредбата на чл. 68 от Закона за хазарта.

необходимостта

от

съобразяване

на

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.33.„КАЛИМАН”ЕООД, гр. София /изх. № П-1791/23.07.2013 г./,/вх. № И1791/21.06.13г./
На 21.06.2013 г. с вх. № И-1791, 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 „КАЛИМАН”
ЕООД, гр. София, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата и утвърждаване на
промени в Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. Разград, ул. „Искър” № 16.
В изпълнение на задълженията 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 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:
І. ДКХ да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз
на „КАЛИМАН” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”,
бул. „Цариградско шосе”, 7-ми километър, сградата на ЗИТ, корпус ІІ, ет. 3, ЕИК:
040787168, представлявано от Румен Манолов Данаилов – управител, и Христо Петров
Христов – управител, поотделно, изразяващи се в подмяна на 6 /шест/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. Разград, ул. „Искър” № 16.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 29 /двадесет и
девет/ броя игрални автомата с 32 /тридесет и два/ броя игрални места.
ІІ. ДКХ да утвърди на „КАЛИМАН” ЕООД, гр. София,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни
игри с игрални автомати, включващи следните промени:
1. Промяна на броя игрални автомати, свързани към системи за
формиране на премия джакпот:
- тип Magic Coin Jackpot, идентификационен № MC JP 07-008 STCB.
- тип Classic Blend Jackpot System (CBJS), идентификационен № CBJS
03358.
- EGT Progressive Jackpot, тип VGJP 1, идентификационен № 09729.
2. Актуализиране на списъците с игрални автомати, свързани към
системи за формиране на премия джакпот.
3. 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 - 4
За - 4
Против - няма.
2.34.„КАЛИМАН”ЕООД, гр. София /изх. № П-1792/23.07.2013 г./,/вх. № И1792/21.06.13г./
На 21.06.2013 г. с вх. № И-1792, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл.
32, чл. 38, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от
„КАЛИМАН” ЕООД, гр. София, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата и
утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и правила за организиране
на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Ямбол, к-с „Мраморно
море”.
В изпълнение на задълженията по 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 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 даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз
на „КАЛИМАН” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”,
бул. „Цариградско шосе”, 7-ми километър, сградата на ЗИТ, корпус ІІ, ет. 3, ЕИК:
040787168, представлявано от Румен Манолов Данаилов – управител и Христо Петров
Христов – управител, поотделно, изразяващи се в подмяна на 3 /три/ броя игрални
автомата и увеличаване с 3 /три/ броя игрални автомата и увеличаване с 1 /един/ брой
местата на игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Ямбол, к-с „Мраморно море”.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 27 /двадесет и
седем/ броя игрални автомата с 30 /тридесет/ броя игрални места.
ІІ. ДКХ да утвърди на „КАЛИМАН” ЕООД, 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 системи за формиране на
премия джакпот:
- тип Magic Coin Jackpot, идентификационен номер MCJP 07–030 STCB;
- тип Classic Blend Jackpot System /CBJS/, идентификационен номер CBJS
03389;
- тип BGJP 60-04, версия Fusion, идентификационен номер JP 100714-004.
2. Промяна на броя игрални автомати, свързани към системи за формиране
на премия джакпот:
- тип Magic Coin Jackpot, идентификационен номер MCJP 07–030 STCB;
- тип Classic Blend Jackpot System /CBJS/, идентификационен номер CBJS
03389.
3. Промени в периода на провеждане на тримесечна бонус игра „ЛОЯЛЕН
КЛИЕНТ”.
4. 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 - 4
За - 4
Против - няма.
2.35.„КАЛИМАН”ЕООД, гр. София /изх. № П-1806/23.07.2013 г./,/вх. № И1806/24.06.13г./
На 24.06.2013 г. с вх. № И-1806, 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 „КАЛИМАН”
ЕООД, гр. София, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат, увеличаване с 2 /два/
броя игрални автомата и утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Шумен, Кооперативен пазар, „Сграда с търговско предназначение” – имот № 6289 „г”,
находяща се в УПИ ІІ на кв. 513, кръстовището между ул. „Алеко Константинов” и бул.
„Симеон Велики”.
В изпълнение на задълженията по 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, т. 11, чл. 38, ал.
1 – 3, чл. 69, 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:
I. ДКХ да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз
на „КАЛИМАН” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”,
бул. „Цариградско шосе”, 7-ми километър, сградата на ЗИТ, корпус ІІ, ет. 3, ЕИК:
040787168, представлявано от Румен Манолов Данаилов – управител, и Христо Петров
Христов – управител, поотделно, изразяващи се в подмяна на 1 /един/ брой игрален
автомат и увеличаване с 5 /пет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр.
Шумен, Кооперативен пазар, „Сграда с търговско предназначение” – имот № 6289 „г”,
находяща се в УПИ ІІ на кв. 513, кръстовището между ул. „Алеко Константинов” и бул.
„Симеон Велики”.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 25 /двадесет и
пет/ броя игрални автомата с 30 /тридесет/ броя игрални места.
ІІ. ДКХ да утвърди на „КАЛИМАН” ЕООД, гр. София,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни
игри с игрални автомати, включващи следните промени:
1. Инсталиране на 1 /един/ брой система за формиране на премия джакпот
Atronic Progressive Link Oxygen тип CASH FEVER, идентификационен № 3000009610.
2. Промяна на броя игрални автомати, свързани към системи за формиране
на премия джакпот:
- тип BGJP 60-04, версия Fusion, идентификационен № JP 061003-005.
- тип Magic Coin Jackpot, идентификационен № MCJP 07-007 STCB.
3. Промени в правилата, съобразени с Решение № 297/19.03.2013 г. на
ДКХ.
4. Промени в периода на провеждане на бонус игри „Черно/Червено” и
„Extra Money”.
5. След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
№

Тип, версия

1.

BGJP 20.11, 1.01

2.

BGJP 60-04, Fusion

3.

Magic Coin Jackpot
Classic Blend Jackpot
System (CBJS)
Atronic Progressive Link
Oxygen тип CASH
FEVER

4.
5.

Идентификацион
ен номер

Удостоверение за
одобрен тип ДП

Процент на
отчисление

JP 070611 – 028

003

1.0

JP061003-005

052

1.8

„Меджик Коин” ООД

MC JP 07 – 007
STCB

030.3

1.0

„Евро Геймс
Технолоджи” ООД

CBJS 03359

022.1

0.75

Atronic International
GmbH

3000009610

084

1.0

Производител
„Казино Технологии”
АД
„Казино Технологии”
АД

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.36.„КАЛИМАН”ЕООД, гр. София /изх. № П-1807/23.07.2013 г./,/вх. № И1807/24.06.13г./
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На 24.06.2013 г. с вх. № И-1807, 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 „КАЛИМАН”
ЕООД, гр. София, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата и утвърждаване на
промени в Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Хасково, пл. „Свобода” № 2А.
В изпълнение на задълженията по 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 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 даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз
на „КАЛИМАН” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”,
бул. „Цариградско шосе”, 7-ми километър, сградата на ЗИТ, корпус ІІ, ет. 3, ЕИК:
040787168, представлявано от Румен Манолов Данаилов – управител, и Христо Петров
Христов – управител, поотделно, изразяващи се в подмяна на 6 /шест/ броя игрални
автомата и увеличаване с 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр.
Хасково, пл. „Свобода” № 2А.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 25 /двадесет и
пет/ броя игрални автомата с 30 /тридесет/ броя игрални места.
ІІ. ДКХ да утвърди на „КАЛИМАН” ЕООД, гр. София,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни
игри с игрални автомати, включващи следните промени:
1. Деинсталиране на 1 /един/ брой система за формиране на премия
джакпот EGT Progressive Jackpot, тип VGJP 1, идентификационен № 01503.
2. Промяна на броя игрални автомати, свързани към система за формиране
на премия джакпот тип Magic Coin Jackpot, идентификационен № MCJP 07-028 STCB.
3. Актуализиране на списъците с игрални автомати, свързани към системи
за формиране на премия джакпот.
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.

Magic Coin Jackpot

4.

Classic Blend Jackpot
System (CBJS)

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

Идентификационен
номер

Удостоверен
ие за
одобрен тип
ДП

Процент на
отчисление

JP 050322–002

003

1.0

JP 081103–035

003

1.0

MC JP 07-028 STCB

030.3

1.0

CBJS 03385

022.1

0.25

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
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2.37.„КАЛИМАН”ЕООД, гр. София /изх. № П-1809/23.07.2013 г./,/вх. № И1809/24.06.13г./
На 24.06.2013 г. с вх. № И-1809, 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 „КАЛИМАН”
ЕООД, 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. Пазарджик, ул. „Константин Величков” №
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 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 даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз
на „КАЛИМАН” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”,
бул. „Цариградско шосе”, 7-ми километър, сградата на ЗИТ, корпус ІІ, ет. 3, ЕИК:
040787168, представлявано от Румен Манолов Данаилов – управител, и Христо Петров
Христов – управител, поотделно, изразяващи се в подмяна на 5 /пет/ брой игрални
автомата с 8 /осем/ броя игрални места с 5 /пет/ броя игрални автомата с 8 /осем/ броя
игрални места и увеличаване с 5 /пет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр.
Пазарджик, ул. „Константин Величков” № 3.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 27 /двадесет и
седем/ броя игрални автомата с 30 /тридесет/ броя игрални места.
ІІ. ДКХ да утвърди на „КАЛИМАН” ЕООД, гр. София,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни
игри с игрални автомати, включващи следните промени:
1. Промяна на броя игрални автомати, свързани към системи за формиране
на премия джакпот:
- тип Magic Coin Jackpot, идентификационен № MCJP 07-004 STCB.
- тип Classic Blend Jackpot System (CBJS), идентификационен № CBJS
03377.
2. Актуализиране на списъците с игрални автомати, свързани към 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 - 4
За - 4
Против - няма.
2.38.„КАЛИМАН”ЕООД, гр. София /изх. № П-1811/23.07.2013 г./,/вх. № И1811/24.06.13г./
На 24.06.2013 г. с вх. № И-1811, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл.
32, чл. 38, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от
„КАЛИМАН” ЕООД, гр. София, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат,
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увеличаване с 2 /два/ броя игрални автомати и утвърждаване на промени в
Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. Лом, област Монтана, ул. „Панайот
Волов” № 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 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 даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз
на „КАЛИМАН” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул.
„Цариградско шосе”, 7-ми километър, сградата на ЗИТ, корпус ІІ, ет. 3, ЕИК: 040787168,
представлявано поотделно от Румен Манолов Данаилов и Христо Петров Христов –
управители, изразяващи се в подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат и увеличаване с 2
/два/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Лом, област Монтана, ул.
„Панайот Волов” № 1.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 15 /петнадесет/
броя игрални автомата с 18 /осемнадесет/ броя игрални места.
ІІ. ДКХ да утвърди на „КАЛИМАН” ЕООД, гр. София, Задължителни игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати, включващи
следните промени:
1. Промяна на броя на взаимносвързани игрални автомати в системи за
формиране на премия джакпот:
1.1. тип Magic Coin Jackpot, с идент. № MCJP 08-001 STCB - /от 12 на 14 /.
1.2. тип Classic Blend Jackpot System (CBJS), с идент. № CBJS 03375 - /от 6 на
8/.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.39.„КАЛИМАН”ЕООД, гр. София /изх. № П-1891/19.07.2013 г./,/вх. № И1891/02.07.13г./
На 02.07.2013 г. с вх. № И-1891, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл.
32, чл. 38, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от
„КАЛИМАН” ЕООД, гр. София, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат,
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. Силистра, ул. „Хаджи Димитър” № 24.
В изпълнение на задълженията 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 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 даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз
на „КАЛИМАН” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”,
бул. „Цариградско шосе”, 7-ми километър, сградата на ЗИТ, корпус ІІ, ет. 3, ЕИК:
040787168, представлявано от Румен Манолов Данаилов – управител и Христо Петров
Христов – управител, поотделно, изразяващи се в подмяна на 1 /един/ брой игрален
автомат и увеличаване с 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр.
Силистра, ул. „Хаджи Димитър” № 24.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 23 /двадесет и
три/ броя игрални автомата с 26 /двадесет и шест/ броя игрални места.
ІІ. ДКХ да утвърди на „КАЛИМАН” ЕООД, гр. София,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни
игри с игрални автомати, включващи следните промени:
1. Промяна на броя игрални автомати, свързани към системи за формиране
на премия джакпот:
- тип Magic Coin Jackpot, идентификационен номер MCJP 08–003 STCB;
- тип Classic Blend Jackpot System /CBJS/, идентификационен номер CBJS
05231.
2. Преустановява се провеждането на седмична бонус игра „ЛОЯЛЕН
КЛИЕНТ” и месечна бонус игра „ЛОЯЛЕН КЛИЕНТ”.
3. Нова МЕСЕЧНА БОНУС ИГРА.
4. 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 - 4
За - 4
Против - няма.
2.40.„СИМПЛИ ПЪРФЕКТ” ООД, гр. София /изх. № П-1804/19.07.2013 г./,/вх. № И1804/24.06.13г./
На 24.06.2013 г. с вх. № И-1804, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл.
32, чл. 38, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „СИМПЛИ
ПЪРФЕКТ” ООД, гр. София, за подмяна на 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. Стара Загора, кв.
„Казански”, бл. 23 - ЮГ.
В изпълнение на задълженията по 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 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 даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз
на „СИМПЛИ ПЪРФЕКТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Красно село”, ж.к. „Красно село”, бл. 183, ет. 8, ап. 32, ЕИК: 175406069, представлявано
от Калоян Стефанов Стефанов - управител, изразяващи се в подмяна на 5 /пет/ броя
игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Стара Загора, кв. „Казански”, бл. 23 - ЮГ.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 27 /двадесет и
седем/ броя игрални автомата с 34 /тридесет и четири/ броя игрални места.
ІІ. ДКХ да утвърди на „СИМПЛИ ПЪРФЕКТ” ООД, гр. София,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни
игри с игрални автомати, включващи следните промени:
1. Инсталиране на система за формиране на премия джакпот - 1 /един/
брой:
- Atronic Progressive Link Oxygen тип CASH FEVER, идентификационен
номер 3000009913.
2. Промяна на броя игрални автомати, свързани към система за формиране
на премия джакпот:
- тип EGT Progressive Jackpot тип VGJP1, идентификационен номер 12005.
3. Подмяна на игрални автомати, свързани към система за формиране на
премия джакпот:
- CAT 4 CASH тип EGT-JS31, идентификационен номер 86064.
4.Промени в правилата, съобразени с Решение № 297/19.03.2013 г. на
ДКХ.
5. След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
№
1.
2.

Тип, версия

Производител

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

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

3.

BGJP 20.11, 1.01

4.

BGJP 20.11, 1.01

5.

CAT 4 CASH тип EGTJS31

6.

BGJP 60-04, Fusion

7.

Atronic Progressive
Link Oxygen тип
CASH FEVER

Atronic International
GmbH

Идентификацио
нен номер

Удостоверение
за одобрен тип
ДП

Процент на
отчисление

12005

011

1.9

82749

099

1.9

JP 110406-010

003

1.0

JP110725-005

003

1.0

86064

095

1.5

JP110629-004

052

2.0

3000009913

084

4.0

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.41.„БЛИЦ ТРЕЙД КЪМПАНИ”ООД, гр. София /изх. № П-1813/19.07.2013 г./,/вх.
№ И-1813/25.06.13г./
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На 25.06.2013 г. с вх. № И-1813, 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 „БЛИЦ
ТРЕЙД КЪМПАНИ” ООД, гр. София, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат,
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. Банско, област Благоевград, хотелски комплекс
„Стражите”.
В изпълнение на задълженията по 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 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 даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз
на „БЛИЦ ТРЕЙД КЪМПАНИ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София,
район „Средец”, ул. „Христо Белчев” № 19, ет. 1, ЕИК: 040506322, представлявано от
Георги Христов Хаджийски - управител, Рашо Колев Рашков - управител и Борислав
Душков Михайлов - управител, заедно и поотделно, изразяващи се в подмяна на 1 /един/
брой игрален автомат и увеличаване с 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с
адрес: гр. Банско, област Благоевград, хотелски комплекс „Стражите”.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 31 /тридесет и
един/ броя игрални автомата с 38 /тридесет и осем/ броя игрални места.
ІІ. ДКХ да утвърди на „БЛИЦ ТРЕЙД КЪМПАНИ” ООД, гр. София,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни
игри с игрални автомати, включващи следните промени:
1. Промяна на броя на игрални автомати, свързани към система за
формиране на премия джакпот:
- тип Classic Blend Jackpot System /CBJS/, идентификационен номер CBJS
03716.
2. Подмяна на игрален автомат, свързан към система за формиране на
премия джакпот:
- тип Classic Blend Jackpot System /CBJS/, идентификационен номер CBJS
03716.
3. 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 - 4
За - 4
Против - няма.
2.42.„ЕСОЕСБГ”ЕООД, гр. Пловдив /изх. № П-1814/23.07.2013 г./,/вх. № И1814/24.06.13г./
На 24.06.2013 г. с вх. № И-1806, 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 „ЕСОЕСБГ”
ЕООД, гр. Пловдив, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата, увеличаване с 2
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/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: к.к. „Слънчев бряг”, община Несебър, област Бургас, х-л „Диамант”.
В изпълнение на задълженията по 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 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 даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз
на „ЕСОЕСБГ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, р-н „Тракия”,
ж.к. „Тракия”, ул. „Теофан Райнов” № 3, ЕИК: 115665619, представлявано от Ангел
Георгиев Куков – управител, изразяващи се в подмяна на 4 /четири/ броя игрални
автомата и увеличаване с 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: к.к.
„Слънчев бряг”, община Несебър, област Бургас, х-л „Диамант”.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 22 /двадесет и
два/ броя игрални автомата с 34 /тридесет и четири/ броя игрални места.
ІІ. ДКХ да утвърди на „ЕСОЕСБГ” ЕООД, гр. Пловдив,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни
игри с игрални автомати, включващи следната промяна:
1. Подмяна на система за формиране на премия джакпот:
Система тип Classic Blend Jackpot System (CBJS), идентификационен №
70903 ще бъде подменена със система Vega Jackpot System тип EGT - JS22,
идентификационен № 88279.
2. След промяната в игралната зала ще функционира следната система за
формиране на премия джакпот:
№

Тип, версия

Производител

Идентификацион
ен номер

Удостоверение
за одобрен тип
ДП

Процент на
отчисление

1.

Vega Jackpot System
тип
EGT - JS22

„Евро Геймс Технолоджи”
ООД

88279

099

1.9

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.43.„ФЕНИКС-2004”ЕООД, гр. Сливен /изх. № П-1819/19.07.2013 г./,/вх. № И1819/26.06.13г./
На 26.06.2013 г. с вх. № И-1819, 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 „ФЕНИКС2004” ЕООД, гр. Сливен, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата, увеличаване с 2
/два/ броя игрални автомата и утвърждаване на промени в Задължителни игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала
с адрес: гр. Нова Загора, област Сливен, ж. к. „Загоре”, бл. № 1 - ниско тяло.
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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 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 даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз
на „ФЕНИКС-2004” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, бул.
„Хаджи Димитър” № 1, ап. 7, ЕИК: 119622921, представлявано от Жечко Колев Дончев управител, изразяващи се в подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата и увеличаване с 2
/два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Нова Загора, област Сливен, ж. к.
„Загоре”, бл. № 1 - ниско тяло.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 15 /петнадесет/
броя игрални автомата с 15 /петнадесет/ броя игрални места.
ІІ. ДКХ да утвърди на „ФЕНИКС-2004” ЕООД, гр. Сливен,
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 BGJP 60-04, версия Fusion, идентификационен номер JP 130103-010.
2. Промяна на броя игрални автомати, свързани към системи за формиране
на премия джакпот:
- тип Classic Blend Jackpot System (CBJS), идентификационен номер CBJS
10457;
- тип TLG - MS, идентификационен номер 113-021.
3. След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
№
1.
2.
3.
4.
5.

Тип, версия

Производител

„Евро Геймс
Технолоджи” ООД
„Казино Технологии”
BGJP 20.11, 1.01
АД
ЕТ „Ти Ел Джи –
TLG - MS
Станка Донева”
„Евро Геймс
EGT Progressive Jackpot, VGJP1
Технолоджи” ЕООД
„Казино Технологии”
BGJP 60-04, Fusion
АД
Classic Blend Jackpot System
(CBJS)

Идентификационен
номер

Удостоверение
за одобрен тип
ДП

Процент на
отчисление

CBJS 10457

022

1.0

JP080307-045

003

1.0

113-021

013

1.5

10450

011

1.5

JP 130103-010

052

2.0

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.44.„ШАНС-07”ЕООД, гр. Поморие /изх. № П-1831/19.07.2013 г./,/вх. № И1831/27.06.13г./
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На 27.06.2013 г. с вх. № И-1831, 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 „ШАНС 07”
ЕООД, гр. Поморие, за подмяна на 10 /десет/ 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. Свиленград, област Хасково, пл. „Свилена”,
х-л „Свилена”.
В изпълнение на задълженията по 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 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 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 10 /десет/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. Свиленград, област Хасково, пл. „Свилена”, хл „Свилена”.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 32 /тридесет и
два/ броя игрални автомата с 35 /тридесет 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 следните промени:
Подмяна на игрални автомати, свързани към системи за формиране на
премия джакпот:
- тип BGJP 60-04, версия Fusion, идентификационен номер JP JP070319006;
- Vega Jackpot System тип EGT-JS22, идентификационен номер 85232.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.45.„БРИЗ-М”ЕООД, гр. София /изх. № П-1837/23.07.2013 г./,/вх. № И1837/27.06.13г./
На 27.06.2013 г. с вх. № И-1837, 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 „БРИЗ-М”
ЕООД, гр. София, за подмяна на 14 /четиринадесет/ 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 „Искър”,
бул. „Професор Цветан Лазаров” № 114.
В изпълнение на задълженията 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 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 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 14 /четиринадесет/ броя
игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, район „Искър”, бул. „Професор
Цветан Лазаров” № 114.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 41 /четиридесет
и един/ броя игрални автомата с 50 /петдесет/ 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 следните промени:
1. Подмяна на игрални автомати, свързани към система за формиране на
премия джакпот:
- тип BGJP 20.11, 1.01, идентификационен номер JP 060115-011.
2. Промяна на броя игрални автомати, свързани към система за формиране
на премия джакпот:
- Mystery Day Jackpot System тип MDJS-900, идентификационен номер
200048.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.46.„МЕМФИС ГЕЙМС”ООД, гр. София /изх. № П-1847/19.07.2013 г./,/вх. № И1847/28.06.13г./
На 28.06.2013 г. с вх. № И-1847, 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 „МЕМФИС
ГЕЙМС” ООД, гр. София, за увеличаване с 15 /петнадесет/ броя игрални автомата и
утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и правила за организиране
на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Кн. Мария
Луиза” № 103.
В изпълнение на задълженията по 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 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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I. ДКХ да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз
на „МЕМФИС ГЕЙМС” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Красно село”, бул. „България” № 58, вх. Б, магазин № 2, ЕИК: 130868758,
представлявано от Йордан Станчев Динев – управител, изразяващи се в увеличаване с 15
/петнадесет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Кн. Мария
Луиза” № 103.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 47 /четиридесет
и седем/ броя игрални автомата с 50 /петдесет/ броя игрални места.
ІІ. ДКХ да утвърди на „МЕМФИС ГЕЙМС” ООД, гр. София,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни
игри с игрални автомати, включващи следните промени:
1. Инсталиране на система за формиране на премия джакпот - 1 /един/
брой:
- CAT 4 CASH тип EGT-JS31, идентификационен номер 87785.
2. Промяна на броя игрални автомати, свързани към система за формиране
на премия джакпот:
- тип Classic Blend Jackpot System (CBJS), идентификационен номер CBJS
03780.
3. Подмяна на игрални автомати, свързани към система за формиране на
премия джакпот:
- тип AGTJP, идентификационен номер JP 07-07-0016.
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.

AGTJP

5.

CAT 4 CASH тип EGTJS31

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

Идентификационен
номер
JP 060111-005
JP 070413-009
CBJS 03780

Удостоверение Процент
на
за одобрен тип
отчисле
ДП
ние
003
1.0
003
022

1.0
0.8

JP 07-07-0016

023

1.0

87785

095

1.0

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.47. „Е.Г.-РУСЕ”ЕООД, гр. София /изх. № П-1851/19.07.2013 г./,/вх. № И1851/28.06.13г./
На 28.06.2013 г. с вх. № И-1851, 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 „Е.Г. –
РУСЕ” ЕООД, гр. София, за увеличаване с 4 /четири/ броя игрални автомата с 9 /девет/
броя игрални места и утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. Русе, ж.к. „Дружба 3”, ул. „Даме Груев” № 4.
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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 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 даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз
на „Е.Г. – РУСЕ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Оборище”, ул. „Васил Априлов” № 14, ЕИК: 131355751, представлявано от Иван
Ненков Ненков – управител, изразяващи се в увеличаване с 4 /четири/ броя игрални
автомата с 9 /девет/ броя игрални места в игрална зала с адрес: гр. Русе, ж.к. „Дружба 3”,
ул. „Даме Груев” № 4.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 25 /двадесет и
пет/ броя игрални автомата с 30 /тридесет/ броя игрални места.
ІІ. ДКХ да утвърди на „Е.Г. – РУСЕ” ЕООД, гр. София,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни
игри с игрални автомати, включващи следните промени:
1. Инсталиране на система за формиране на премия джакпот - 1 /един/
брой:
- тип BGJP 60-04, версия Fusion, идентификационен номер JP 120929-003.
2.Промени в правилата, съобразени с Решение № 297/19.03.2013 г. на
ДКХ.
3. След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Тип, версия
BGJP 20.11, 1.01
BGJP 60-04, Fusion
Classic Blend Jackpot
System (CBJS)
BGJP 20.11, 1.01
Mystery Day Jackpot
System, MDJS-II
BGJP 60-04, Fusion

Производител

Идентификац
ионен номер

„Казино Технологии” АД JP 080919-013
„Казино Технологии” АД JP 080919-015
„Евро Геймс Технолоджи”
CBJS 74001
ООД
„Казино Технологии” АД JP 080919-014

Удостоверение
за одобрен тип
ДП
003
052

Процент
на
отчисле
ние
1,0
2,0

022

1,9

003

1,0

„Проксима - 3” ООД

060055

105

2,0

„Казино Технологии” АД

JP 120929-003

052

2,0

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.48.„ГОЛДЪН ТУРС”ЕООД, гр. София /изх. № П-1868/23.07.2013 г./,/вх. № И1868/01.07.13г./
На 01.07.2013 г. с вх. № И-1868, 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 „ГОЛДЪН
ТУРС” ЕООД, гр. София, за увеличаване с 9 /девет/ броя игрални автомата с 19
/деветнадесет/ броя игрални места и утвърждаване на промени в Задължителни игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала
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с адрес: к.к. „Златни пясъци”, район „Приморски”, община Варна, апартаментен хотел
„Златна котва”, вх. А, ет. 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 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 даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз
на „ГОЛДЪН ТУРС” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Сердика”, ул. „Березина” № 31, ЕИК: 131208096, представлявано от Маргарита
Боянова Барбова - управител, изразяващи се в увеличаване с 9 /девет/ броя игрални
автомата с 19 /деветнадесет/ броя игрални места в игрална зала с адрес: к.к. „Златни
пясъци”, район „Приморски”, община Варна, апартаментен хотел „Златна котва”, вх. А,
ет. 2.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 28 /двадесет и
осем/ броя игрални автомата с 42 /четиридесет и два/ броя игрални места.
ІІ. ДКХ да утвърди на „ГОЛДЪН ТУРС” ЕООД, гр. София,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни
игри с игрални автомати, включващи следните промени:
1. Подмяна на система за формиране на премия джакпот:
- система Vega Jackpot System тип EGT-JS22, идентификационен № 86591
ще бъде подменена със система Atronic Progressive Link Oxygen тип CASH FEVER,
идентификационен № 3000004984.
2.Промени в правилата, съобразени с Решение № 297/19.03.2013 г. на
ДКХ.
3. След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
№
1.
2.

Тип, версия
Atronic Progressive Link
Oxygen тип CASH FEVER
BGJP 20.11, 1.01

Производител
Atronic International
GmbH
„Казино Технологии”
АД

3000004984

085

Процент
на
отчислени
е
1.0

JP 120319-002

003

1.0

Удостоверение
Идентификационе
за одобрен тип
н номер
ДП

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.49.„Д-3”ЕООД, гр. Пловдив /изх. № П-1875/19.07.2013 г./,/вх. № И-1875/02.07.13г./
На 02.07.2013 г. с вх. № И-1875, 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 „Д-3”
ЕООД, гр. Пловдив, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата, 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
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с адрес: с. Ягодово, община Родопи, област Пловдив, ул. „Христо Ботев” № 36, УПИ ІV
– ресторант от кв. 32.
В изпълнение на задълженията по 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 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 даде разрешение за извършване на промени в даденото
разрешение на „Д-3” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив,
ул.”Лъджене” № 10А, ет. 7, ап. 21, ЕИК: 115882188, представлявано от Димитър
Георгиев Зайков – управител, изразяващи се в подмяна на 4 /четири/ броя игрални
автомата и увеличаване с 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: с.
Ягодово, община Родопи, област Пловдив, ул. „Христо Ботев” № 36, УПИ ІV –
ресторант от кв. 32.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 15 /петнадесет/
броя игрални автомата с 15 /петнадесет/ броя игрални места.
ІІ. ДКХ да утвърди на „Д-3” ЕООД, гр. Пловдив,
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:
- KING GAMES, тип Multi Net 2, идентификационен номер 007-04101.
2. Подмяна на система за формиране на премия джакпот:
- Classic Blend Jackpot System (CBJS), с идентификационен № 70976 ще
бъде подменена със система Vega Jackpot System, тип EGT-JS 22, с идентификационен
№ 88406.
3. След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
№

Тип, версия

6.

BGJP 20.11, 1.01

7.

BGJP 60-04, Fuision

8.

Vega Jackpot System,
EGT - JS22

9.

KING GAMES тип
Multi Net 2

Производител
“КАЗИНО
ТЕХНОЛОГИИ”
АД
“КАЗИНО
ТЕХНОЛОГИИ”
АД
„Евро Геймс
Технолоджи"
ООД
"Глобекс-99"
ООД

Идентификационен
номер

Удостовере-ние за
одобрен тип ДП

Процент на
отчисления

JP 070215-078

003

1.0

JP 070410-003

052

2.0

88406

099

1.0

007-04101

028

1.32

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.50.„МИЛТАС”ЕООД, гр. Пловдив /изх. № П-1876/19.07.2013 г./,/вх. № И1876/02.07.13г./
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На 02.07.2013 г. с вх. № И-1876, 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 „МИЛТАС”
ЕООД, гр. Пловдив, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата, увеличаване с 10
/десет/ 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. Пловдив, р-н „Южен”, кв. „Въстанически – север”, ул. „Даме Груев” № 36,
УПИ ІІ-478 в кв. 10-нов.
В изпълнение на задълженията по 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 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 даде разрешение за извършване на промени в даденото
разрешение на „МИЛТАС” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, р-н
„Южен”, ул. „Тодор Александров” № 57, ЕИК: 160108362, представлявано от Миланка
Кирилова Таскова – управител, изразяващи се в подмяна на 2 /два/ броя игрални
автомата и увеличаване с 10 /десет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр.
Пловдив, р-н „Южен”, кв. „Въстанически – север”, ул. „Даме Груев” № 36, УПИ ІІ-478 в
кв. 10-нов.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 30 /тридесет/ броя
игрални автомата с 30 /тридесет/ броя игрални места.
ІІ. ДКХ да утвърди на „МИЛТАС” ЕООД, гр. Пловдив, Задължителни
игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати,
включващи следната промяна:
1. Подмяна на 1 /един/ брой система за формиране на премия джакпот:
- тип Classic Blend Jackpot System (CBJS), идентификационен номер CBJS
70356 с Vega Jackpot System, тип EGT-JS22, идентификационен номер 88403.
2. След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
№
1.
2.
3.
4.

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

Идентификационен
номер

Удостоверение за
одобрен тип
ДП

Процент на
отчисления

JP 080224-033

003

1.0

JP 070410-002

052

2.0

“Глобекс-99” ООД

007-04116

028

1.32

"Евро Геймс
Технолоджи" ООД

88403

099

1.0

Производител
“Казино Технологии”
АД
“Казино Технологии”
АД

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
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2.51.„МИЛТАС”ЕООД, гр. Пловдив /изх. № П-1877/16.07.2013 г./,/вх. № И1877/02.07.13г./
На 02.07.2013 г. с вх. № И-1877, 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 „МИЛТАС”
ЕООД, гр. Пловдив, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат, 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:
с. Тополово, община Асеновград, област Пловдив, ул. „Отец Паисий” № 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 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 даде разрешение за извършване на промени в даденото
разрешение на „МИЛТАС” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, р-н
„Южен”, ул. „Тодор Александров” № 57, ЕИК: 160108362, представлявано от Миланка
Кирилова Таскова – управител, изразяващи се в подмяна на 1 /един/ брой игрални
автомата и увеличаване с 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
с. Тополово, община Асеновград, област Пловдив, ул. „Отец Паисий” № 5.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 15 /петнадесет/
броя игрални автомата с 15 /петнадесет/ броя игрални места.
ІІ. ДКХ да утвърди на „МИЛТАС” 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 системи за формиране
на премия джакпот:
1.1. тип BGJP 60-04, версия Fusion, идентификационен номер JP 120507003;
1.2. King Games тип Multi Net 2, идентификационен номер 007-04018.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.52.„ЛОТОС”ООД, гр. Сливен /изх. № П-1879/17.07.2013 г./,/вх. № И1879/02.07.13г./
На 02.07.2013 г. с вх. № И-1879, 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 „ЛОТОС” ООД,
гр. Сливен, за увеличаване 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. Сливен, бул. „Цар Симеон” № 25А.
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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 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:
І. ДКХ да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз
на „ЛОТОС” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, бул. „Хаджи
Димитър” № 1, ап. 7, ЕИК: 119639333, представлявано от Жечко Колев Дончев и Руси
Димитров Грънчев - управители, заедно и поотделно, изразяващи се в увеличаване на 6
/шест/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Сливен, бул. „Цар Симеон” №
25А.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 30 /тридесет/
броя игрални автомата с 30 /тридесет/ броя игрални места.
ІІ. ДКХ да утвърди на „ЛОТОС” ООД, гр. Сливен, Задължителни игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати, включващи:
1. Промяна на броя игрални автомати, свързани към система за формиране на
премия джакпот:
- тип BGJP 60-04, версия Fusion, идентификационен номер JP 120523-004.
2. Добавяне на нови ал. 4 към чл. 20, 21 и 22.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.53.„Д И Д”ООД, гр. Враца /изх. № П-1884/19.07.2013 г./,/вх. № И-1884/02.07.13г./
На 02.07.2013 г. с вх. № И-1884, 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 „Д и Д”
ООД, гр. Враца, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата, увеличаване с 2 /два/ броя
игрални автомата с 5 /пет/ броя игрални места и утвърждаване на промени в
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Враца, ж.к. „Дъбника”, Супер № 25.
В изпълнение на задълженията по 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 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 даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз
на „Д и Д” ООД със седалище и адрес на управление гр. Враца, ж.к. „Дъбника”, Супер
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№ 25, ЕИК: 106032597, представлявано от Цветан Стоянов Гьонов - управител,
изразяващи се в подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата и увеличаване с 2 /два/
броя игрални автомата с 5 /пет/ броя игрални места в игрална зала с адрес: гр. Враца,
ж.к. „Дъбника”, Супер № 25.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 27 /двадесет и
седем/ броя игрални автомата с 30 /тридесет/ броя игрални места.
ІІ. ДКХ да утвърди на „Д и Д” ООД, гр. Враца,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни
игри с игрални автомати, включващи следните промени:
1. Инсталиране на система за формиране на премия джакпот - 1 /един/
брой:
- CAT 4 CASH тип EGT-JS31, идентификационен номер 88347.
2. Подмяна на игрални автомати, свързани към система за формиране на
премия джакпот:
- Vega Jackpot System тип EGT-JS22, идентификационен номер 85867.
3.Промени в правилата, съобразени с Решение № 297/19.03.2013 г. на
ДКХ.
4. 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 - 4
За - 4
Против - няма.
2.54.„Д И Д”ООД, гр. Враца /изх. № П-1885/19.07.2013 г./,/вх. № И-1885/02.07.13г./
На 02.07.2013 г. с вх. № И-1885, 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 „Д и Д”
ООД, гр. Враца, за подмяна на 3 /три/ 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. Мездра, област Враца, ул. „Христо Ботев” № 43, жилищен блок „Химик-2” - партер.
В изпълнение на задълженията по 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 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 даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз
на „Д и Д” ООД със седалище и адрес на управление гр. Враца, ж.к. „Дъбника”, Супер
№ 25, ЕИК: 106032597, представлявано от Цветан Стоянов Гьонов - управител,
изразяващи се в подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата и увеличаване с 1 /един/
брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Мездра, област Враца, ул. „Христо
Ботев” № 43, жилищен блок „Химик-2” - партер.
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След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 15 /петнадесет/
броя игрални автомата с 15 /петнадесет/ броя игрални места.
ІІ. ДКХ да утвърди на „Д и Д” ООД, гр. Враца,
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:
- система тип CAESARS, идентификационен номер Р-007 ще бъде
подменена със система Vega Jackpot System тип EGT-JS22, идентификационен номер
88390.
2. Промяна на броя игрални автомати, свързани към система за формиране
на премия джакпот:
- тип Classic Blend Jackpot System (CBJS), идентификационен номер CBJS
70375.
3.Промени в правилата, съобразени с Решение № 297/19.03.2013 г. на
ДКХ.
4. След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
№
1.
2.
3.

Тип, версия
BGJP 20.11, 1.01
Classic Blend Jackpot
Sistem (CBJS)
Vega Jackpot System
тип EGT-JS22

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

Идентификацио
нен номер

Удостоверение
за одобрен тип
ДП

Процент на
отчисление

JP 090706-119

003

1.0

CBJS 70375

022

3.0

88390

099

3.0

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.55.„ТЕМАКС КЛУБ”ООД, гр. София /изх. № П-1896/19.07.2013 г./,/вх. № И1896/03.07.13г./
На 03.07.2013 г. с вх. № И-1896, 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 „ТЕМАКС
КЛУБ” 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, бул. „Ломско
шосе” № 61.
В изпълнение на задълженията по 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 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 даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз
на „ТЕМАКС КЛУБ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район
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„Оборище”, ул. „Проф. Асен Златаров” № 3, ап. 3, ЕИК: 831038892, представлявано от
Веселин Благовестов Матеев - управител, изразяващи се в подмяна на 4 /четири/ броя
игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Ломско шосе” № 61.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 45 /четиридесет
и пет/ броя игрални автомата с 50 /петдесет/ броя игрални места.
ІІ. ДКХ да утвърди на „ТЕМАКС КЛУБ” ООД, гр. София,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни
игри с игрални автомати, включващи следните промени:
1. Инсталиране на система за формиране на премия джакпот - 1 /един/
брой:
- CAT 4 CASH тип EGT-JS31, идентификационен номер 88441.
2. Промяна на броя игрални автомати, свързани към система за формиране
на премия джакпот:
- тип EGT Progressive Jackpot тип VGJP1, идентификационен номер 71684.
3.Промени в правилата, съобразени с Решение № 297/19.03.2013 г. на
ДКХ.
4. След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Тип, версия

Производител

„Казино Технологии”
АД
„Казино Технологии”
BGJP 20.11, 1.01
АД
„Казино Технологии”
BGJP 20.11, 1.01
АД
„Казино Технологии”
BGJP 60-04, Fusion
АД
Classic Blend Jackpot System
„Евро Геймс
(CBJS)
Технолоджи” ООД
Classic Blend Jackpot System
„Евро Геймс
(CBJS)
Технолоджи” ООД
EGT Progressive Jackpot,
„Евро Геймс
VGJP1
Технолоджи” ООД
Atronic Progressive Link
Atronic International
Oxygen
GmbH
тип Cash fever
„Евро Геймс
CAT 4 CASH тип EGT-JS31
Технолоджи” ООД
BGJP 20.11, 1.01

JP 040531-001

Удостоверен
ие
за одобрен
тип
003

JP 091022-005

003

1.0

JP 091022-006

003

1.0

JP 050620-019

052

2.0

CBJS 05400

022

1.0

CBJS 05378

022

1.0

71684

011

1.0

3000009916

084

2.0

88441

095

5.0

Идентификационен
номер

Процент на
отчисление
1.0

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.56.ЕТ„Г. А. К. – ГЕОРГИ ИВАНОВ”, гр. Пловдив /изх. № П-1900/23.07.2013 г./,/вх.
№ И-1900/03.07.13г./
На 03.07.2013 г. с вх. № И-1900, 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 „Г. А. К.
– ГЕОРГИ ИВАНОВ”, гр. Пловдив, за подмяна на 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: с. Калояново, област
Пловдив, ул. „Васил Левски” № 10.
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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 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 даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз
на ЕТ „Г. А. К. – ГЕОРГИ ИВАНОВ” със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив,
район „Тракия”, ж. к. „Тракия”, пред бл. 1 - кафе „Арас”, ЕИК: 115102204,
представляван от Георги Добрев Иванов /физическо лице – търговец/, изразяващи се в
подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: с. Калояново, област
Пловдив, ул. „Васил Левски” № 10.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 16
/шестнадесет/ броя игрални автомата с 16 /шестнадесет/ броя игрални места.
ІІ. ДКХ да утвърди на ЕТ „Г. А. К. – ГЕОРГИ ИВАНОВ”, Пловдив,
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:
- система тип BGJP 60-04, версия Fusion, идентификационен № JP120205004 ще бъде подменена със система Vega Jackpot System тип EGT - JS22,
идентификационен № 87456.
2. Деинсталиране на система за формиране на премия джакпот - 1 /един/
брой:
- тип Classic Blend Jackpot System (CBJS), идентификационен номер
74079.
3. Промени в правилата, съобразени с Решение № 297/19.03.2013 г. на
ДКХ.
4. След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
№
1.
2.
3.

Тип, версия

Производител

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

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

JP080224-020

Удостоверение
за одобрен тип
ДП
003

Процент
на
отчисле
ние
1.0

87456

099

1.9

007-04029

028

1.32

Идентификационе
н номер

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
3. За тото и лото игри:
3.1.ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТАТОЛИЗАТОР”, гр. София /изх. № П1887/19.07.2013 г./,/вх. № И-1887/02.07.13г./
На 02.07.2013 г. с вх. № И-1887, 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
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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 3 /три/ 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. Бяла, обл. Русе, пл. „Славейков” № 8;
2.к.к. „Албена”, общ. Балчик, обл. Добрич, Пощенска станция – Албена;
3.к.к. „Златни пясъци”, общ. Варна, обл. Варна, Пощенска станция – Варна
7.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
4. За залагания върху резултати от спортни състезания:
4.1.ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТАТОЛИЗАТОР”, гр. София /изх. № П1886/19.07.2013 г./,/вх. № И-1886/02.07.13г./
На 02.07.2013 г. с вх. № И-1886, 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 3 /три/ 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
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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. Бяла, обл. Русе, пл. „Славейков” № 8;
2.к.к. „Албена”, общ. Балчик, обл. Добрич, Пощенска станция – Албена;
3.к.к. „Златни пясъци”, общ. Варна, обл. Варна, Пощенска станция – Варна
7.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел дванадесети - Разглеждане на писмени искания за утвърждаване на
задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри:
1. За игри с игрални автомати:
1.1.„ФИЛАДЕЛФИЯ”ООД, гр. Плевен /изх. № П-1314/17.07.2013 г./,/вх. № И1314/25.04.13г./
На 25.04.2013 г. с вх. № И-1314, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 11, чл. 32,
чл. 38, ал. 2 и 3 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от
„ФИЛАДЕЛФИЯ” ООД, гр. Плевен, за утвърждаване на промени в Задължителни
правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на
хазартни игри с игрални автомати и задължителни образци за счетоводна отчетност, и
Задължителни изисквания за игралните зали по отношение на вида на помещенията или
сградата, минималната площ, разпределението на помещенията и необходимото
техническо оборудване за контрол в игрална зала с адрес: гр. Левски, обл. Плевен, ул.
„Александър Стамболийски” № 42 /по дадено Разрешение № И-1911/01.12.2011 г. на
ДКХ/.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се
извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията
на нормативните актове.
При 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:

85

ДКХ да утвърди на „ФИЛАДЕЛФИЯ” ООД със седалище и адрес на
управление: гр. Плевен, ул. „Климент Охридски” № 13, ЕИК: 114101658, представлявано
от Милослав Пъшев Ангелов - управител, представените за игрална зала с адрес: гр.
Левски, обл. Плевен, ул. „Александър Стамболийски” № 42, промени в:
1. Задължителни правила за организацията на работата и финансовия
контрол при организиране на хазартни игри с игрални автомати и задължителни образци
за счетоводна отчетност, включващи промени в правилата, съобразени с приетите от
ДКХ с протокол № 1/16.01.2013 г. Общи задължителни правила за организацията на
работата и финансовия контрол при организиране на хазартни игри с игрални автомати и
задължителни образци за счетоводна отчетност.
2. Задължителни изисквания за игралните зали по отношение на вида на
помещенията или сградата, минималната площ, разпределението на помещенията и
необходимото техническо оборудване за контрол, включващи промени в изискванията,
съобразени с приетите от ДКХ с протокол № 1/16.01.2013 г. Общи задължителни
изисквания за игралните зали по отношение на вида на помещенията или сградата,
минималната площ, разпределението на помещенията и необходимото техническо
оборудване за контрол.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.2.„ФИЛАДЕЛФИЯ”ООД, гр. Плевен /изх. № П-1315/17.07.2013 г./,/вх. № И1315/25.04.13г./
На 25.04.2013 г. с вх. № И-1315, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 11, чл.
32, чл. 38, ал. 2 и 3 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от
„ФИЛАДЕЛФИЯ” ООД, гр. Плевен, за утвърждаване на промени в Задължителни
правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на
хазартни игри с игрални автомати и задължителни образци за счетоводна отчетност, и
Задължителни изисквания за игралните зали по отношение на вида на помещенията или
сградата, минималната площ, разпределението на помещенията и необходимото
техническо оборудване за контрол в игрална зала с адрес: гр. Добрич, пл. „Свобода” № 8
/по дадено Разрешение № И-446/02.04.2012 г. на ДКХ/.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се
извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията
на нормативните актове.
При 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 „ФИЛАДЕЛФИЯ” ООД със седалище и адрес на
управление: гр. Плевен, ул. „Климент Охридски” № 13, ЕИК: 114101658, представлявано
от Милослав Пъшев Ангелов - управител, представените за игрална зала с адрес: гр.
Добрич, пл. „Свобода” № 8, промени в:
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1. Задължителни правила за организацията на работата и финансовия
контрол при организиране на хазартни игри с игрални автомати и задължителни образци
за счетоводна отчетност, включващи промени в правилата, съобразени с приетите от
ДКХ с протокол № 1/16.01.2013 г. Общи задължителни правила за организацията на
работата и финансовия контрол при организиране на хазартни игри с игрални автомати и
задължителни образци за счетоводна отчетност.
2. Задължителни изисквания за игралните зали по отношение на вида на
помещенията или сградата, минималната площ, разпределението на помещенията и
необходимото техническо оборудване за контрол, включващи промени в изискванията,
съобразени с приетите от ДКХ с протокол № 1/16.01.2013 г. Общи задължителни
изисквания за игралните зали по отношение на вида на помещенията или сградата,
минималната площ, разпределението на помещенията и необходимото техническо
оборудване за контрол.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.3.„ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО”АД, гр. София /изх. № П-1561/19.07.2013 г./,/вх.
№ И-1561/17.05.13г./
На 17.05.2013 г. с вх. № И-1561, 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 „ПАЛМС МЕРКЮР
КАЗИНО” АД, гр. София за утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия
и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати, Задължителни правила
за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на хазартни игри
с игрални автомати и задължителни образци за счетоводна отчетност и Задължителни
изисквания за игралните зали по отношение на вида на помещенията или сградата,
минималната площ, разпределението на помещенията и необходимото техническо
оборудване за контрол в игрална зала с адрес: гр. София, район „Подуяне”, бул.
„Ботевградско шосе” до бл. 2.
Искането е разгледано на заседание на Държавната комисия по хазарта,
проведено на 24.07.2013 г.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи е установено, че те не 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, предвид следното:
С писмо с изх. № И-1561/31.05.2013 г. на ДКХ е изискано представянето на
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 с коригирани и/или
допълнени текстове, съгласно минималните изисквания, като бяха подробно изброени
отделните членове от правилата и изискванията, в които е необходима корекция.
С придружително писмо с вх. № И-1561/27.06.2013 г., в рамките на
законоустановения 30-дневен срок, в ДКХ са внесени нови Задължителни правила за
организацията на работата и финансовия контрол при организиране на хазартни игри с
игрални автомати и задължителни образци за счетоводна отчетност и Задължителни
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изисквания за игралните зали по отношение на вида на помещенията или сградата,
минималната площ, разпределението на помещенията и необходимото техническо
оборудване за контрол с частично коригирани и/или допълнени текстове, при които е
установено следното:
1. В представените Задължителни правила за организацията на работата и
финансовия контрол при организиране на хазартни игри с игрални автомати и
задължителни образци за счетоводна отчетност:
- в чл. 2, ал. 1 не присъства текстът „по реда на чл. 22, ал. 1 от ЗХ”;
- в чл. 3, ал. 2 не присъства текстът „в края на деня”;
- в чл. 3, ал. 3 не присъстват текстовете „по ал. 1” и „по ал. 1, т. 2”;
- в чл. 3, ал. 4 не присъства текстът „съгласно приложение № 3”;
- в чл. 3, ал. 5 не присъства текстът „съгласно приложение № 4”;
- в чл. 6 не присъства текстът „съгласно приложение № 5 към тези правила, за
издадените удостоверителни документи, по чл. 14, ал. 2, изречение второ от Общите
задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати;
- в чл. 8, ал. 1 не присъства текстът „по чл. 4, ал. 1”;
- в приложение № 1 не присъства таблицата, отнасяща се до „повреден ИА” с
прилежащата информация;
- в приложение № 4 не присъстват текстовете „Вид на допълнителната /бонус/
игра / турнир…” и „Общ брой на предметни награди…”;
- в приложение № 5 не е предвидена възможността за предметна печалба.
2. В представените 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 чл. 3 не присъства текстът „като продажбата на кафе, напитки, сандвичи и
други”
- в чл. 4, ал. 1 не присъства текстът „…както и търговското наименование на
игралната зала, когато има такова. Търговското наименование на игралната зала не може
да съдържа думата „казино” или други, които могат да въведат посетителите в
заблуждение относно вида на организираните хазартни игри.”, съгласно чл. 5 от 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.
- чл. 7, ал. 3 и 4 не отговарят на изискванията, във връзка с извършването на
ремонт и модификация на игрално оборудване, съгласно чл. 8, ал. 3 и 4 от 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.
- в чл. 8 липсва текстът „Всяка игрална зала трябва да бъде снабдена с техническо
оборудване за контрол. Минимално задължително условие е поставянето на
видеокамери.”
- в чл. 8, ал. 2 не са описани видовете входове, които видеонаблюдението трябва
да обхваща: „(включително аварийни, сервизни, служебни и др.)”;
- не е описан начинът на осъществяване на контрол в игралната зала, съгласно чл.
9, ал. 4 от Общите задължителни изисквания за игралните зали по отношение на вида на
помещенията или сградата, минималната площ, разпределението на помещенията и
необходимото техническо оборудване за контрол;
- картата за сервиз и поддръжка на игрално оборудване не е изготвена съгласно
утвърдения образец на карта - приложение към Общите задължителни изисквания за
игралните зали по отношение на вида на помещенията или сградата, минималната площ,
разпределението на помещенията и необходимото техническо оборудване за контрол.
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След като членовете на ДКХ прецениха гореизложените обстоятелства те приеха,
че представените от искателя за утвърждаване 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 не отговарят в цялост 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.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1 във връзка с чл. 22, ал. 1, т.
11 и чл. 38, ал. 2 и 3 от Закона за хазарта Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
I. Утвърждава на „ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО” АД със седалище и адрес на
управление: гр. София, район „Илинден”, ул. „Кукуш” № 7, ЕИК: 175192081,
представлявано от Илия Карамфилов Калибрадов и Ангел Андонов Ирибозов, заедно,
представените за игрална зала с адрес: гр. София, район „Подуяне”, бул. „Ботевградско
шосе” до бл. 2:
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.
II. Отказва да утвърди на „ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО” АД, гр. София:
1. Задължителни правила за организацията на работата и финансовия контрол при
организиране на хазартни игри с игрални автомати и задължителни образци за
счетоводна отчетност.
2. Задължителни изисквания за игралните зали по отношение на вида на
помещенията или сградата, минималната площ, разпределението на помещенията и
необходимото техническо оборудване за контрол.
На основание чл. 23, ал. 3 от Закона за хазарта на заседанието присъстваха г-н
Ангел Ирибозов – изпълнителен директор на „ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО” АД и г-жа
С.М. – упълномощен представител на „ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО” АД. Представиха
образец на картата за сервиз и поддръжка на игрално оборудване - приложение към
Общите задължителни изисквания за игралните зали по отношение на вида на
помещенията или сградата, минималната площ, разпределението на помещенията и
необходимото техническо оборудване за контрол.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.4.„ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО”АД, гр. София /изх. № П-1562/19.07.2013 г./,/вх.
№ И-1562/17.05.13г./
На 17.05.2013 г. с вх. № И-1562, 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 „ПАЛМС МЕРКЮР
КАЗИНО” АД, гр. София за утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия
и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати, Задължителни правила
за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на хазартни игри
с игрални автомати и задължителни образци за счетоводна отчетност и Задължителни
изисквания за игралните зали по отношение на вида на помещенията или сградата,
минималната площ, разпределението на помещенията и необходимото техническо
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оборудване за контрол в игрална зала с адрес: гр. Благоевград, ул. „Георги Измирлиев –
Македончето”, етаж -1, обособена част от „Кафе-театър” на Драматичен театър „Никола
Вапцаров гр. Благоевград”.
Искането е разгледано на заседание на Държавната комисия по хазарта,
проведено на 24.07.2013 г.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи е установено, че те не 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, предвид следното:
С писмо с изх. № И-1562/31.05.2013 г. на ДКХ е изискано представянето на
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 с коригирани и/или
допълнени текстове, съгласно минималните изисквания, като бяха подробно изброени
отделните членове от правилата и изискванията, в които е необходима корекция.
С придружително писмо с вх. № И-1562/27.06.2013 г., в рамките на
законоустановения 30-дневен срок, в ДКХ са внесени нови 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 с частично коригирани и/или допълнени текстове.
1. В представените Задължителни правила за организацията на работата и
финансовия контрол при организиране на хазартни игри с игрални автомати и
задължителни образци за счетоводна отчетност:
- в чл. 2, ал. 1 не присъства текстът „по реда на чл. 22, ал. 1 от ЗХ”;
- в чл. 3, ал. 2 не присъства текстът „в края на деня”;
- в чл. 3, ал. 3 не присъстват текстовете „по ал. 1” и „по ал. 1, т. 2”;
- в чл. 3, ал. 4 не присъства текстът „съгласно приложение № 3”;
- в чл. 3, ал. 5 не присъства текстът „съгласно приложение № 4”;
- в чл. 6 не присъства текстът „съгласно приложение № 5 към тези правила, за
издадените удостоверителни документи, по чл. 14, ал. 2, изречение второ от Общите
задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати;
- в чл. 8, ал. 1 не присъства текстът „по чл. 4, ал. 1”;
- в приложение № 1 не присъства таблицата, отнасяща се до „повреден ИА” с
прилежащата информация;
- в приложение № 4 не присъстват текстовете „Вид на допълнителната /бонус/
игра / турнир…” и „Общ брой на предметни награди…”;
- в приложение № 5 не е предвидена възможността за предметна печалба.
2. В представените 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 чл. 3 не присъства текстът „като продажбата на кафе, напитки, сандвичи и
други”
- в чл. 4, ал. 1 не присъства текстът „…както и търговското наименование на
игралната зала, когато има такова. Търговското наименование на игралната зала не може
да съдържа думата „казино” или други, които могат да въведат посетителите в
заблуждение относно вида на организираните хазартни игри.”, съгласно чл. 5 от Общи
задължителни изисквания за игралните зали по отношение на вида на помещенията или
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сградата, минималната площ, разпределението на помещенията и необходимото
техническо оборудване за контрол.
- чл. 7, ал. 3 и 4 не отговарят на изискванията, във връзка с извършването на
ремонт и модификация на игрално оборудване, съгласно чл. 8, ал. 3 и 4 от 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.
- в чл. 8 липсва текстът „Всяка игрална зала трябва да бъде снабдена с техническо
оборудване за контрол. Минимално задължително условие е поставянето на
видеокамери.”
- в чл. 8, ал. 2 не са описани видовете входове, които видеонаблюдението трябва
да обхваща: „(включително аварийни, сервизни, служебни и др.)”;
- не е описан начинът на осъществяване на контрол в игралната зала, съгласно чл.
9, ал. 4 от Общите задължителни изисквания за игралните зали по отношение на вида на
помещенията или сградата, минималната площ, разпределението на помещенията и
необходимото техническо оборудване за контрол;
- картата за сервиз и поддръжка на игрално оборудване не е изготвена съгласно
утвърдения образец на карта - приложение към Общите задължителни изисквания за
игралните зали по отношение на вида на помещенията или сградата, минималната площ,
разпределението на помещенията и необходимото техническо оборудване за контрол.
След като членовете на ДКХ прецениха гореизложените обстоятелства те приеха,
че представените от искателя за утвърждаване 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 не отговарят в цялост 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.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1 във връзка с чл. 22, ал. 1, т.
11 и чл. 38, ал. 2 и 3 от Закона за хазарта Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
I. Утвърждава на „ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО” АД със седалище и адрес на
управление: гр. София, район „Илинден”, ул. „Кукуш” № 7, ЕИК: 175192081,
представлявано от Илия Карамфилов Калибрадов и Ангел Андонов Ирибозов, заедно,
представените за игрална зала с адрес: гр. Благоевград, ул. „Георги Измирлиев –
Македончето”, етаж -1, обособена част от „Кафе-театър” на Драматичен театър „Никола
Вапцаров гр. Благоевград”:
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.
II. Отказва да утвърди на „ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО” АД, гр. София:
1. Задължителни правила за организацията на работата и финансовия контрол
при организиране на хазартни игри с игрални автомати и задължителни образци за
счетоводна отчетност.
2. Задължителни изисквания за игралните зали по отношение на вида на
помещенията или сградата, минималната площ, разпределението на помещенията и
необходимото техническо оборудване за контрол.
На основание чл. 23, ал. 3 от Закона за хазарта на заседанието присъстваха г-н
Ангел Ирибозов – изпълнителен директор на „ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО” АД и г-жа
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С.М. – упълномощен представител на „ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО” АД. Представиха
образец на картата за сервиз и поддръжка на игрално оборудване - приложение към
Общите задължителни изисквания за игралните зали по отношение на вида на
помещенията или сградата, минималната площ, разпределението на помещенията и
необходимото техническо оборудване за контрол.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.5.„ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО”АД, гр. София /изх. № П-1563/19.07.2013 г./,/вх.
№ И-1563/17.05.13г./
На 17.05.2013 г. с вх. № И-1563, 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 „ПАЛМС МЕРКЮР
КАЗИНО” АД, гр. София, за утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия
и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати, Задължителни правила
за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на хазартни игри
с игрални автомати и задължителни образци за счетоводна отчетност и Задължителни
изисквания за игралните зали по отношение на вида на помещенията или сградата,
минималната площ, разпределението на помещенията и необходимото техническо
оборудване за контрол в игрална зала с адрес: гр. Варна, район „Одесос”, ул. „Хан
Аспарух” № 2.
Искането е разгледано на заседание на Държавната комисия по хазарта,
проведено на 24.07.2013 г.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи е установено, че те не 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, предвид следното:
С писмо с изх. № И-1563/31.05.2013 г. на ДКХ е изискано представянето на
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 с коригирани и/или
допълнени текстове, съгласно минималните изисквания, като бяха подробно изброени
отделните членове от правилата и изискванията, в които е необходима корекция.
С придружително писмо с вх. № И-1563/27.06.2013 г., в рамките на
законоустановения 30-дневен срок, в ДКХ са внесени нови 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 с частично коригирани и/или допълнени текстове.
1. В представените Задължителни правила за организацията на работата и
финансовия контрол при организиране на хазартни игри с игрални автомати и
задължителни образци за счетоводна отчетност:
- в чл. 2, ал. 1 не присъства текстът „по реда на чл. 22, ал. 1 от ЗХ”;
- в чл. 3, ал. 2 не присъства текстът „в края на деня”;
- в чл. 3, ал. 3 не присъстват текстовете „по ал. 1” и „по ал. 1, т. 2”;
- в чл. 3, ал. 4 не присъства текстът „съгласно приложение № 3”;
- в чл. 3, ал. 5 не присъства текстът „съгласно приложение № 4”;
- в чл. 6 не присъства текстът „съгласно приложение № 5 към тези правила, за
издадените удостоверителни документи, по чл. 14, ал. 2, изречение второ от Общите
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задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати;
- в чл. 8, ал. 1 не присъства текстът „по чл. 4, ал. 1”;
- в приложение № 1 не присъства таблицата, отнасяща се до „повреден ИА” с
прилежащата информация;
- в приложение № 4 не присъстват текстовете „Вид на допълнителната /бонус/
игра / турнир…” и „Общ брой на предметни награди…”;
- в приложение № 5 не е предвидена възможността за предметна печалба.
2. В представените 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 чл. 3 не присъства текстът „като продажбата на кафе, напитки, сандвичи и
други”
- в чл. 4, ал. 1 не присъства текстът „…както и търговското наименование на
игралната зала, когато има такова. Търговското наименование на игралната зала не може
да съдържа думата „казино” или други, които могат да въведат посетителите в
заблуждение относно вида на организираните хазартни игри.”, съгласно чл. 5 от 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.
- чл. 7, ал. 3 и 4 не отговарят на изискванията, във връзка с извършването на
ремонт и модификация на игрално оборудване, съгласно чл. 8, ал. 3 и 4 от 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.
- в чл. 8 липсва текстът „Всяка игрална зала трябва да бъде снабдена с техническо
оборудване за контрол. Минимално задължително условие е поставянето на
видеокамери.”
- в чл. 8, ал. 2 не са описани видовете входове, които видеонаблюдението трябва
да обхваща: „(включително аварийни, сервизни, служебни и др.)”;
- не е описан начинът на осъществяване на контрол в игралната зала, съгласно чл.
9, ал. 4 от Общите задължителни изисквания за игралните зали по отношение на вида на
помещенията или сградата, минималната площ, разпределението на помещенията и
необходимото техническо оборудване за контрол;
- картата за сервиз и поддръжка на игрално оборудване не е изготвена съгласно
утвърдения образец на карта - приложение към Общите задължителни изисквания за
игралните зали по отношение на вида на помещенията или сградата, минималната площ,
разпределението на помещенията и необходимото техническо оборудване за контрол.
След като членовете на ДКХ прецениха гореизложените обстоятелства те приеха,
че представените от искателя за утвърждаване 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 не отговарят в цялост 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.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1 във връзка с чл. 22, ал. 1, т.
11 и чл. 38, ал. 2 и 3 от Закона за хазарта Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
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І. Утвърждава на „ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО” АД, със седалище и адрес на
управление: гр. София, район „Илинден”, ул. „Кукуш” № 7, ЕИК: 175192081,
представлявано от Илия Карамфилов Калибрадов и Ангел Андонов Ирибозов, заедно,
представените за игрална зала с адрес: гр. Варна, район „Одесос”, ул. „Хан Аспарух” №
2:
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.
II. Отказва да утвърди на „ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО” АД, гр. София:
1. Задължителни правила за организацията на работата и финансовия контрол при
организиране на хазартни игри с игрални автомати и задължителни образци за
счетоводна отчетност.
2. Задължителни изисквания за игралните зали по отношение на вида на
помещенията или сградата, минималната площ, разпределението на помещенията и
необходимото техническо оборудване за контрол.
На основание чл. 23, ал. 3 от Закона за хазарта на заседанието присъстваха г-н
Ангел Ирибозов – изпълнителен директор на „ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО” АД и г-жа
С.М. – упълномощен представител на „ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО” АД. Представиха
образец на картата за сервиз и поддръжка на игрално оборудване - приложение към
Общите задължителни изисквания за игралните зали по отношение на вида на
помещенията или сградата, минималната площ, разпределението на помещенията и
необходимото техническо оборудване за контрол.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.6.„ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО”АД, гр. София /изх. № П-1564/19.07.2013 г./,/вх.
№ И-1564/17.05.13г./
На 17.05.2013 г. с вх. № И-1564, 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 „ПАЛМС МЕРКЮР
КАЗИНО” АД, гр. София за утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия
и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати, Задължителни правила
за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на хазартни игри
с игрални автомати и задължителни образци за счетоводна отчетност и Задължителни
изисквания за игралните зали по отношение на вида на помещенията или сградата,
минималната площ, разпределението на помещенията и необходимото техническо
оборудване за контрол в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ул. „Pайко Даскалов” № 8.
Искането е разгледано на заседание на Държавната комисия по хазарта,
проведено на 24.07.2013 г.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи е установено, че те не 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, предвид следното:
С писмо с изх. № И-1564/31.05.2013 г. на ДКХ е изискано представянето на
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 с коригирани и/или
допълнени текстове, съгласно минималните изисквания, като бяха подробно изброени
отделните членове от правилата и изискванията, в които е необходима корекция.
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С придружително писмо с вх. № И-1564/27.06.2013 г., в рамките на
законоустановения 30-дневен срок, в ДКХ са внесени нови 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 с частично коригирани и/или допълнени текстове.
1. В представените Задължителни правила за организацията на работата и
финансовия контрол при организиране на хазартни игри с игрални автомати и
задължителни образци за счетоводна отчетност:
- в чл. 2, ал. 1 не присъства текстът „по реда на чл. 22, ал. 1 от ЗХ”;
- в чл. 3, ал. 2 не присъства текстът „в края на деня”;
- в чл. 3, ал. 3 не присъстват текстовете „по ал. 1” и „по ал. 1, т. 2”;
- в чл. 3, ал. 4 не присъства текстът „съгласно приложение № 3”;
- в чл. 3, ал. 5 не присъства текстът „съгласно приложение № 4”;
- в чл. 6 не присъства текстът „съгласно приложение № 5 към тези правила, за
издадените удостоверителни документи, по чл. 14, ал. 2, изречение второ от Общите
задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати;
- в чл. 8, ал. 1 не присъства текстът „по чл. 4, ал. 1”;
- в приложение № 1 не присъства таблицата, отнасяща се до „повреден ИА” с
прилежащата информация;
- в приложение № 4 не присъстват текстовете „Вид на допълнителната /бонус/
игра / турнир…” и „Общ брой на предметни награди…”;
- в приложение № 5 не е предвидена възможността за предметна печалба.
2. В представените 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 чл. 3 не присъства текстът „като продажбата на кафе, напитки, сандвичи и
други”
- в чл. 4, ал. 1 не присъства текстът „…както и търговското наименование на
игралната зала, когато има такова. Търговското наименование на игралната зала не може
да съдържа думата „казино” или други, които могат да въведат посетителите в
заблуждение относно вида на организираните хазартни игри.”, съгласно чл. 5 от 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.
- чл. 7, ал. 3 и 4 не отговарят на изискванията, във връзка с извършването на
ремонт и модификация на игрално оборудване, съгласно чл. 8, ал. 3 и 4 от 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.
- в чл. 8 липсва текстът „Всяка игрална зала трябва да бъде снабдена с техническо
оборудване за контрол. Минимално задължително условие е поставянето на
видеокамери.”
- в чл. 8, ал. 2 не са описани видовете входове, които видеонаблюдението трябва
да обхваща: „(включително аварийни, сервизни, служебни и др.)”;
- не е описан начинът на осъществяване на контрол в игралната зала, съгласно чл.
9, ал. 4 от Общите задължителни изисквания за игралните зали по отношение на вида на
помещенията или сградата, минималната площ, разпределението на помещенията и
необходимото техническо оборудване за контрол;
- картата за сервиз и поддръжка на игрално оборудване не е изготвена съгласно
утвърдения образец на карта - приложение към Общите задължителни изисквания за
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игралните зали по отношение на вида на помещенията или сградата, минималната площ,
разпределението на помещенията и необходимото техническо оборудване за контрол.
След като членовете на ДКХ прецениха гореизложените обстоятелства те приеха,
че представените от искателя за утвърждаване 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 не отговарят в цялост 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.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1 във връзка с чл. 22, ал. 1, т.
11 и чл. 38, ал. 2 и 3 от Закона за хазарта Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
I. Утвърждава на „ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО” АД със седалище и адрес на
управление: гр. София, район „Илинден”, ул. „Кукуш” № 7, ЕИК: 175192081,
представлявано от Илия Карамфилов Калибрадов и Ангел Андонов Ирибозов, заедно,
представените за игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ул. „Pайко Даскалов” № 8:
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.
II. Отказва да утвърди на „ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО” АД, гр. София:
1. Задължителни правила за организацията на работата и финансовия контрол при
организиране на хазартни игри с игрални автомати и задължителни образци за
счетоводна отчетност.
2. Задължителни изисквания за игралните зали по отношение на вида на
помещенията или сградата, минималната площ, разпределението на помещенията и
необходимото техническо оборудване за контрол.
На основание чл. 23, ал. 3 от Закона за хазарта на заседанието присъстваха г-н
Ангел Ирибозов – изпълнителен директор на „ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО” АД и г-жа
С.М. – упълномощен представител на „ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО” АД. Представиха
образец на картата за сервиз и поддръжка на игрално оборудване - приложение към
Общите задължителни изисквания за игралните зали по отношение на вида на
помещенията или сградата, минималната площ, разпределението на помещенията и
необходимото техническо оборудване за контрол.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.7.ЕТ „КИРИЛ ДИНЕВ”, гр. Дупница /изх. № П-1708/19.07.2013 г./,/вх. № И1708/11.06.13г./
На 11.06.2013 г. с вх. № И-1708, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 11, чл. 32,
чл. 38, ал. 2 и 3 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „КИРИЛ
ДИНЕВ”, гр. Дупница, за утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. Дупница, област Кюстендил, ул. „Кирил и Методий” № 12 /по издадено Разрешение
№ И-731 от 18.04.2013 г. на ДКХ/.
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В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се
извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията
на нормативните актове.
При 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 ЕТ “КИРИЛ ДИНЕВ”, със седалище и адрес на
управление: гр. Дупница, област Кюстендил, ул. „Булаир” № 3, ЕИК: 109039938,
представляван от Кирил Борисов Динев /физическо лице – търговец/, Задължителни
игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Дупница, област Кюстендил, ул. „Кирил и Методий” № 12,
включващи следните промени:
1. В чл. 20 се добавя ал. 4, гласяща, че стойностите на спечелените джакпот
премии се отчитат директно в брояча на игралния автомат.
2. Нов раздел V, регламентиращ провеждането на бонус игри.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.8. ЕТ„ТОМИ-Н-ТОМА ГЪНЕВ”, гр. Бургас /изх. № П-1873/19.07.2013 г./,/вх. № И1873/01.07.13г./
На 01.07.2013 г. с вх. № И-1873, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 11, чл. 32,
чл. 38, ал. 2 и 3 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „ТОМИ-Н ТОМА ГЪНЕВ”, гр. Бургас, за утвърждаване на промени в Задължителни игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Бургас, комплекс „Славейков” пред бл. 64 /по издадено Удостоверение за
издаден лиценз № И-890/11.06.2013 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 ЕТ „ТОМИ-Н - ТОМА ГЪНЕВ” със седалище и адрес
на управление: гр. Бургас, ул. „Сливница”, бл. 34, вх. Б, ет. 2, ап. 6, ЕИК: 812069204,
представляван от Тома Стоянов Гънев /физическо лице – търговец/, промени в
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Бургас, комплекс „Славейков” пред бл. 64,
съобразени с Решение № 297/19.03.2013 г. на ДКХ.
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Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.9.„ЕЛ.ДЖИ.ЕС.-99”ООД, гр. София /изх. № П-1905/17.07.2013 г./,/вх. № И1905/04.07.13г./
На 04.07.2013 г. с вх. № И-1905, 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 „ЕЛ.ДЖИ.ЕС.99” 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.
Варна, р-н „Младост”, ул. „Гео Милев” № 2, ет. 1, Битов комбинат - партер /по издадено
Удостоверение за издаден лиценз № И-1642/01.07.2013 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 „ЕЛ.ДЖИ.ЕС.-99” 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: 121647166, представлявано от Борислав Душков Михайлов
и Светлана Ганчева Милева - управители, заедно и поотделно, представените за игрална
зала с адрес: гр. Варна, р-н „Младост”, ул. „Гео Милев” № 2, ет. 1, Битов комбинат –
партер, Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати, включващи:
1. Промяна в седмична бонус игра.
2. Добавяне на нов текст към чл. 19.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.10.„ОЛИМП-2002”ЕООД, гр. Враца /изх. № П-1911/16.07.2013 г./,/вх. № И1911/04.07.13г./
На 04.07.2013 г. с вх. № И-1911, 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 „ОЛИМП-2002"
ЕООД, гр. Враца, за утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. Сандански, област Благоевград, ул. „Гео Милев” № 4 /по издадено Удостоверение за
издаден лиценз № И-1517/15.06.2013 г. на ДКХ/.
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В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се
извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията
на нормативните актове.
При 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 „ОЛИМП-2002" ЕООД със седалище и адрес на
управление:
гр. Враца, ул. „Димитраки Хаджитошев” № 2, ЕИК: 101618940,
представлявано от Илия Иванов Тодоров – управител, представените за игрална зала с
адрес: гр. Сандански, област Благоевград, ул. „Гео Милев” № 4, Задължителни игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати, включващи
промяна във форматирането на ниво „Платина”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.11.„ЛЪКИ ГЕЙМС”ЕООД, гр. Враца /изх. № П-1912/16.07.2013 г./,/вх. № И1912/04.07.13г./
На 04.07.2013 г. с вх. № И-1912, 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 „ЛЪКИ ГЕЙМС"
ЕООД, гр. Враца, за утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Враца, ул. „Никола Войводов” № 7 /по издадено Удостоверение за издаден лиценз № И1518/17.06.2013 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 „ЛЪКИ ГЕЙМС" ЕООД със седалище и адрес на
управление:
гр. Враца, ул. „Димитраки Хаджитошев” № 2, ЕИК: 130555628,
представлявано от Миглена Петкова Дишова – управител, представените за игрална зала
с адрес: гр. Враца, ул. „Никола Войводов” № 7, Задължителни игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати, включващи промяна във
форматирането на ниво „Платина”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
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Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По Раздел тринадесети - Поправка на очевидни фактически грешки:
1. За игри в игрално казино:
1.1.„ИМПЕРИАЛ 55”ООД, гр. Несебър /изх. № П-1567-1/16.07.2013 г./,/вх. № И-15671/15.07.13г./
На 15.07.2013 г. с писмо вх. № И-1567-1, Държавната комисия по хазарта
(ДКХ) е уведомена за допусната очевидна фактическа грешка в Удостоверение за
издаден лиценз № И-1567 от 01.07.2013 г.
На 20.05.2013 г. с вх. № И-1567, 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 „ИМПЕРИАЛ 55”
ООД, гр. Несебър, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата, увеличаване с 3 /три/
броя игрални автомата и утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и
правила за организиране и провеждане на хазартни игри в игрално казино с адрес: к.к.
„Слънчев бряг”, община Несебър, област Бургас, хотел „Кубан”.
При изготвяне на предложение с изх. № И-1567/19.06.2013 г. е допусната
очевидна фактическа грешка при изписването на типа и версията на 1 /един/ брой
игрален автомат. Същият е на позиция № 26 в Приложение към Удостоверение № И1567/01.07.2013 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

7.

Vega Vision Multi -6

EGT–VS 2

“Евро Геймс Технолоджи“ ООД

05893

Удние
Игр.
места
за
одобр. (бр.)
тип ИА
1941
1

Вярното изписване на типа и версията е:

№

Наименование

Тип, версия

Производител

Идент.
номер

7.

Vega Vision Multi -6

EGT–VS 3

“Евро Геймс Технолоджи“ ООД

05893

Удние
Игр.
за
места
одобр. (бр.)
тип ИА
1941
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 № И1567/19.06.2013 г., съответно в Решение № И -1567 от 24.06.2013 г. на ДКХ.
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- 1567 от 01.07.2013 г.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
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1.2.„ЕС ВИ ЕС”АД, гр. София /изх. № П-1634-1/22.07.2013 г./,/вх. № И-16341/05.07.13г./
На 05.07.2013 г. с писмо вх. № И-1634-1, Държавната комисия по хазарта
(ДКХ) е уведомена за допусната очевидна фактическа грешка в Удостоверение за
издаден лиценз № И-1634 от 02.07.2013 г.
На 31.05.2013 г. с вх. № И-1634, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл.
32, чл. 38, ал. 1- 3 от Закона за хазарта от Закона за хазарта, е подадено писмено искане
от „ЕС ВИ ЕС” АД, гр. София, за увеличаване с 15 /петнадесет/ броя игрални маси, 34
/тридесет и четири/ броя игрални автомати и утвърждаване на промени в Задължителни
игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри в игрално
казино с адрес: к.к. „Слънчев бряг - изток”, УПИ VІІ, кв. 8, „Казино Платинум” (Рlatinum
Сasino).
При изготвяне на предложение с изх. № И-1634/28.06.2013 г. е допусната
очевидна фактическа грешка при изписването на идентификационните номера на 5 /пет/
броя игрални маси. Същите са на позиции №№ 27-31 в Приложение към Удостоверение
№ И-1634/02.07.2013 г. на ДКХ от списъка на игралното оборудване, което ще бъде
експлоатирано в игралното казино след промените, като са вписани съответно:
27.
28.
29.
30.
31.

Игрална маса "Американска
рулетка"
Игрална маса за игра с карти
Texas HOLD'EM POKER
Игрална маса за игра с карти
Texas HOLD'EM POKER
Игрална маса за игра с карти
Texas HOLD'EM POKER
Игрална маса за игра с карти
Texas HOLD'EM POKER

“НАБА ЕЛЕКТРОНИК” ООД

03-046

085

EUR

“НАБА ЕЛЕКТРОНИК” ООД

03-028

084

EUR

“НАБА ЕЛЕКТРОНИК” ООД

03-029

084

EUR

“НАБА ЕЛЕКТРОНИК” ООД

03-047

084

EUR

“НАБА ЕЛЕКТРОНИК” ООД

03-048

084

EUR

Вярното изписване на данните е:
27.
28.
29.
30.
31.

Игрална маса "Американска
рулетка"
Игрална маса за игра с карти
Texas HOLD'EM POKER
Игрална маса за игра с карти
Texas HOLD'EM POKER
Игрална маса за игра с карти
Texas HOLD'EM POKER
Игрална маса за игра с карти
Texas HOLD'EM POKER

“НАБА ЕЛЕКТРОНИК” ООД

03-077

085

EUR

“НАБА ЕЛЕКТРОНИК” ООД

03-079

084

EUR

“НАБА ЕЛЕКТРОНИК” ООД

03-080

084

EUR

“НАБА ЕЛЕКТРОНИК” ООД

03-081

084

EUR

“НАБА ЕЛЕКТРОНИК” ООД

03-082

084

EUR

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 № И1634/28.06.2013 г., съответно в Решение № И-1634/28.06.2013 г.
Поправката на списъка на игралното оборудване, което ще бъде експлоатирано
в игралното казино, да се отрази в издаденото на организатора Удостоверение за издаден
лиценз № И-1634/02.07.2013 г.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
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1.3„ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ”АД, гр. Пловдив /изх. № П-1796-1/23.07.2013 г./,/вх. № И1796-1/18.07.13г./
На 18.07.2013 г. с писмо вх. № И-1796-1 Държавната комисия по хазарта
(ДКХ) е уведомена за допусната очевидна фактическа грешка в Удостоверение за
издаден лиценз № И-1796 от 15.07.2013 г.
На 24.06.2012 г. с вх. № И-1796 е подадено писмено искане от
„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”.
При изготвяне на предложение с изх. № И-1796/05.07.2013 г. е допусната
очевидна фактическа грешка при изписване номерата от удостоверенията от БИМ на 10
/десет/ броя игрални автомати. Същите са на позиции с № от 119 до № 128 в Решение №
И-1796/10.07.2013 г. на ДКХ от списъка на игралното оборудване, което ще бъде
експлоатирано след промените и са вписани с номера 2254. От представения списък на
игрално оборудване, с които ще бъдат подменени игралните автомати, след промените в
игралната зала са посочени номера 2270.
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 с изх. № И1796/05.07.2013 г., съответно и в Решение № И-1796 от 10.07.2013 г. на ДКХ.
Поправката на списъка на игралното оборудване, което ще бъде експлоатирано
да се отрази в издаденото на организатора Удостоверение за издаден лиценз № И1796/15.07.2013 г.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2. За игри с игрални автомати:
2.1.„ПОЛО 11”ЕООД, гр. София /изх. № П-974-1/19.07.2013 г./,/вх. № И-9741/11.06.13г./
На 11.06.2013 г. с писмо вх. № И-974-1 Държавната комисия по хазарта
(ДКХ) е уведомена за допуснати очевидни фактически грешки в Удостоверение за
издаден лиценз № И-974 от 31.05.2013 г.
При изготвяне на предложение с изх. № И-974/18.05.2013 г. е допусната
очевидна фактическа грешка при изписването на идентификационния номер на 1 /един/
брой игрален автомат. Същият е на позиция № 52 в Решение № И-974/21.05.2013 г. на
ДКХ от списъка на игралното оборудване, което ще бъде експлоатирано в игралната
зала след промените, и е вписан с идентификационен номер DX47569. Съгласно
представения Анекс № 23/29.03.2013 г. към Договор за наем на игрални съоръжения №
11-2008-02-18, сключен между „Балканфон” ЕООД и „Поло 11” ЕООД, ведно с
Приложение № 24, идентификационният номер на игралния автомат е DX47569V.
При изготвяне на предложение с изх. № И-1619/26.06.2013 г. гореописаната
очевидна фактическа грешка, свързана с изписването на идентификационния номер на
игралния автомат е повторена. Същият игрален автомат е вписан на позиция с № 52 в
Решение № И-1619/28.06.2013 г. на ДКХ от списъка на игралното оборудване, което ще
бъде експлоатирано в игралната зала след промените.
На 29.05.2013 г. с вх. № И-1619, 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 „ПОЛО 11” ЕООД,
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гр. София, за подмяна на 14 /четиринадесет/ 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, бул. „Скобелев” № 47.
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 № И974/18.05.2013 г., съответно в Решение № И-974 от 21.05.2013 г., което да се отрази в
Предложение № И-1619/26.06.2013 г., съответно в Решение № И-1619 от 28.06.2013 г.
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-1619/11.07.2013 г.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.2„ГЛОБЪЛ ЛИНК”ООД, гр. Свиленград /изх. № П-1707-1/23.07.2013 г./,/вх. № И1707-1/19.07.13г./
На 19.07.2013 г. с писмо вх. № И-1707-1, Държавната комисия по хазарта
(ДКХ) е уведомена за допусната очевидна фактическа грешка в Удостоверение за
издаден лиценз № И-1707 от 15.07.2013 г.
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.
При изготвяне на предложение с изх. № И-1707/09.07.2013 г. е допусната
очевидна фактическа грешка при изписването на данните на 2 /два/ броя игрални
автомати. Същите са на позиции № 19 и № 20 в Приложение към Удостоверение № И1707/15.07.2013 г. на ДКХ от списъка на игралното оборудване, което ще бъде
експлоатирано в игралната зала след промените, като са вписани:
№

Наименование

Тип, версия

Производител

Идент.
номер

19.
20.

Gaminator 19

FV 623
FV 623 CF, Gaminator
16

Austrian Gaming Industries GmbH

173831

Austrian Gaming Industries GmbH

173825

Multi Gaminator 42

Удние
Игр.
за
места
одобр. (бр.)
тип ИА
1039
1
1049

1

Вярното изписване на данните е:
№

Наименование

Тип, версия

Производител

Идент.
номер

19.
20.

Gaminator 19

FV 623
FV 623 CF, Gaminator
4

Austrian Gaming Industries GmbH

173834

Austrian Gaming Industries GmbH

173366

Multi Gaminator 42

Удние
Игр.
за
места
одобр. (бр.)
тип ИА
1039
1
775

1

Предвид гореизложеното и на основание чл. 32, във връзка с чл. 27, ал. 3 от
ЗХ Държавната комисия по хазарта
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РЕШИ
Поправя очевидна фактическа грешка, допусната в Предложение № И1707/09.07.2013 г., съответно в Решение № И-1707 от 10.07.2013 г.
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- 1707/15.07.2013 г.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел четиринадесети - Разни:
1. Доклад във връзка с постъпило в ДКХ писмо от адвокатско дружество
„БОЯНОВ И КО.”, упълномощени от Електра Уъркс Лимитед (Electra Works
Limited) /изх. № 901/23.07.2013 г./
В Държавната комисия по хазарта (ДКХ) е постъпило писмо вх. №
1759/15.07.2013 г. от адвокатско дружество „БОЯНОВ И КО.” относно премахването на
уебсайта „partypoker.com” от „черния списък”. Адвокатското дружество e
упълномощено от Електра Уъркс Лимитед (Electra Works Limited). В тази връзка
дружеството Електра Уъркс Лимитед (Electra Works Limited) прави искане ДКХ
незабавно да пристъпят към необходимите стъпки за премахване на интернет страницата
http://www.partypoker.com от „черния списък” с цел намаляване до минимум вредите
върху името и изключително ценната репутация на Електра Уъркс Лимитед (Electra
Works Limited).
На 24.06.2013 г. Комисията е приела Решение № 728, съгласно което е
включила в обновения списък интернет страницата http://www.partypoker.com, чрез
която се организират хазартни игри от лице, които не е получило 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.).
За да приеме посоченото решение Комисията е кредитирала констатациите,
съдържащи се в компютърно – техническа справка на 21.06.2013 г. В тази справка е
описано какви хазартни дейности се извършват посредством интернет страницата
http://www.partypoker.com.
На 28.06.2013 г. е направена проверка на интернет страницата
http://www.partypoker.com, при която се установи, че тя не е активна и е преустановен
достъпът до нея от територията на Република България. Във връзка с гореизложеното е
изготвена служебна бележка с изх. № 759 до председателя на ДКХ, информацията от
която е доведена до председателя на Софийски районен съд.
С оглед компетентността на ДКХ по чл. 22, ал. 1, т. 14 от Закона за хазарта
председателят е предложил на членовете на ДКХ да разгледат и обсъдят постъпилото от
Електра Уъркс Лимитед (Electra Works Limited) писмо, относно премахването на
уебсайта „partypoker.com” от „черния списък”.
Съгласно разпоредбата на чл. 22, ал. 1, т. 14 от 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 уебстраницата:
http://www.partypoker.com.
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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 липсва тази, предмет на направеното от
Електра Уъркс Лимитед искане.
На заседание, проведено на 24.07.2013 г. членовете на ДКХ разгледаха и
обсъдиха постъпилото от Електра Уъркс Лимитед писмо относно преразглеждане
включването на уебстраницата http://www.partypoker.com в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 14
от ЗХ.
Към датата на приемане на решението на ДКХ интернет страницата
http://www.partypoker.com е била достъпна и активна от географската територия на
Република България. Електра Уъркс Лимитед не е притежавало и не притежава лиценз за
организиране на хазартни игри, издаден от Държавната комисия по хазарта съгласно
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 искането, направено от дружество Електра Уъркс
Лимитед за преразглеждане на Решението на ДКХ от 24.06.2013 г., с което
уебстраницата http://www.partypoker.com е включена в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 14 от
Закона за хазарта.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
Доклад във връзка с постъпило в ДКХ писмо от Matt Green, Head of
Compliance, William Hill Online, което част от дружеството УХГ
(Интернешънъл) Лтд (WHG (International) Ltd) /изх. № 905/23.07.2013 г./
В Държавната комисия по хазарта (ДКХ) е постъпило писмо вх. №
1702/15.07.2013 г. от Matt Green, Head of Compliance, William Hill Online, което е част от
дружеството УХГ (Интернешънъл) Лтд (WHG (International) Ltd), относно включването
на
интернет
страниците
http://williamhill.com/,
http://21nova.com/
и
http://www.joylandcasino.com/ в Решение № 728 от 24.06.2013 г.
В тази връзка дружеството УХГ (Интернешънъл) Лтд (WHG (International)
Ltd) прави искане ДКХ да пристъпи към преразглеждане и премахване на интернет
страниците http://williamhill.com/, http://21nova.com/ и http://www.joylandcasino.com/ от
списъка на интернет страниците, чрез които се организират хазартни игри от лица, които
не са получили лиценз по Закона за хазарта (ЗХ), възможно най-скоро.
На 24.06.2013 г. Комисията е приела Решение № 728 да включи в обновения
списък
интернет
страниците
http://williamhill.com/,
http://21nova.com/
и
http://www.joylandcasino.com/, чрез които се организират хазартни игри от лице, които не
е получило 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.).
За да приеме посоченото решение Комисията е кредитирала констатациите,
съдържащи се в компютърно – технически справки от 21.06.2013 г. В тях е описано
какви хазартни дейности се извършват посредством горепосочените интернет страници.
На 28.06.2013 г. е направена проверка на интернет страниците
http://williamhill.com/, http://21nova.com/ и http://www.joylandcasino.com/, при която е
установено, че интернет страниците са активни и се предоставя достъп до тях от
територията на Република България. Във връзка с гореизложеното е изготвена служебна
2.
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бележка с изх. № 760 до председателя на ДКХ, информацията от която е доведена до
знанието на председателя на Софийски районен съд.
С оглед компетентността на ДКХ по чл. 22, ал. 1, т. 14 от ЗХ председателят
на ДКХ е предложил на членовете на Комисията да разгледат и обсъдят постъпилото от
УХГ (Интернешънъл) Лтд (WHG (International) Ltd) писмо вх. № 1702/15.07.2013 г.,
относно премахването на интернет страниците http://williamhill.com/, http://21nova.com/ и
http://www.joylandcasino.com/.
Съгласно разпоредбата на чл. 22, ал. 1, т. 14 от 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 ЗХ интернет страниците http://williamhill.com/,
http://21nova.com/ и http://www.joylandcasino.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 Matt Green,
Head of Compliance, William Hill Online искане.
На заседание, проведено на 24.07.2013 г. членовете на ДКХ разгледаха и
обсъдиха постъпилото от Matt Green, Head of Compliance, William Hill Online писмо
относно преразглеждане включването на интернет страниците http://williamhill.com/,
http://21nova.com/ и http://www.joylandcasino.com/ в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 14 от ЗХ.
Към датата на приемане на решението на ДКХ интернет страниците
http://williamhill.com/, http://21nova.com/ и http://www.joylandcasino.com/ са били
достъпни и/или активни от географската територия на Република България. Matt Green,
Head of Compliance, William Hill Online не е притежавало и не притежава лиценз за
организиране на хазартни игри, издаден от Държавната комисия по хазарта съгласно
Закона за хазарта. Решение № 728/24.06.2013 г. на ДКХ е обжалвано пред АССГ от
„УХГ (Интернешънъл)” Лтд, 6-1 Waterport Plase, Waterport, Гибралтар, рег. номер 99191,
с жалба, депозирана в ДКХ на 10.07.2013 г. с вх. № 1720.
С оглед гореизложеното и на основание чл. 27, ал. 2 от Закона за хазарта
Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Намира за недопустимо искането на дружество Matt Green, Head of
Compliance, William Hill Online за преразглеждане на Решението на ДКХ от 24.06.2013
г., с което са включени интернет страниците http://williamhill.com/, http://21nova.com/ и
http://www.joylandcasino.com/ в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 14 от Закона за хазарта.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
3. Докладна записка изх. № И-1830/23.07.2013 г. във връзка с искане с вх. № И1830/27.06.2013 г. от „ШАНС 07” ЕООД, гр. Поморие.
На 27.06.2013 г. с вх. № И-1830, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 1 и чл. 32 от
Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ШАНС 07” ЕООД, гр. Поморие,
на основание чл. 36, ал. 1 от ЗХ, за продължаване срока на действие на издаден лиценз,
за който е издадено Удостоверение № И-235/05.03.2013 г., за организиране на хазартни

106

игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Свиленград, област Хасково, пл.
„Свилена”, х-л „Свилена”.
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 която е установено следното:
От представените писмените доказателства за спазване на отстоянието по чл. 44,
ал. 1 от ЗХ не се доказва по безспорен начин неговото наличие. С цел събиране на
необходимите доказателства, с писмо с изх. № И-1830/11.07.2013 г. ДКХ е изискала
предоставянето на допълнителна информация от община Свиленград. Предвид това, че
към дата 23.07.2013 г. в ДКХ не е получен отговор от община Свиленград председателят
на ДКХ е докладвал на Комисията, че е налице случай на особена фактическа и правна
сложност.
На проведеното заседание на 24.07.2013 г. Комисията пристъпи към разглеждане
на изложените в докладната записка на председателя на ДКХ обстоятелства и прецени,
че са налице условията на чл. 33, ал. 5, изр. 2 от ЗХ - за продължаване на срока с 30 дни.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 5 от Закона за хазарта
Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Продължава с 30 дни срока по чл. 33, ал. 3 от Закона за хазарта за разглеждане на
документите по подадено писмено искане с вх. № И-1830/27.06.2013 г. от „ШАНС 07”
ЕООД, гр. Поморие за продължаване срока на действие на издаден лиценз, за който е
издадено Удостоверение № И-235/05.03.2013 г., за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Свиленград, област Хасково, пл. „Свилена”,
х-л „Свилена”.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
Председател:
/Иван Еничеров/
Секретар-протоколчик:
/Теодора Генчева/
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