РЕПУБЛИКАБЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВОНАФИНАНСИТЕ
ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА

ПРОТОКОЛ
№ 17
София, 31.07.2013 г.
Днес, 31 юли 2013 г. се проведе заседание на Държавната комисия по хазарта
(ДКХ) с участието на г-н Иван Еничеров – председател, г-н Васил Панов, г-жа Атанаска
Георгиева, г-жа Даниела Щрегарска и г-н- Явор Колев – членове.
Заседанието се проведе при наличието на предвидения в закона кворум при
следния
ДНЕВЕН РЕД:
Раздел първи - Определяне на интернет страници, чрез които се организират
хазартни игри от лица, които не са получили лиценз по Закона за хазарта /изх. №
П-940/30.07.13 г./
Раздел втори - 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-939/30.07.13 г./
Раздел трети - Разглеждане на писмено искане за одобряване на вписани промени в
обстоятелствата по издаден лиценз:
1. За игри в игрално казино:
1.1.„САН МАРКО ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ”ЕООД, гр. София /изх. № П-2038/26.07.2013
г./,/вх. № И-2038/24.07.13г./
Раздел четвърти - Предсрочно прекратяване действието на издаден лиценз:
1. За игри с игрални автомати:
1.1.„ВЕНЕРА 1”ЕООД, гр. Пловдив /изх. № П-2039/26.07.2013 г./,/вх. № И2039/24.07.13г./
Раздел пети - Разглеждане на писмени искания за издаване на лицензи за
организиране на хазартни игри от разстояние чрез интернет:
1. За залагания върху резултати от спортни състезания:
1.1.„ЕВРОФУТБОЛ”ООД, гр. София /изх. № П-875/30.07.2013 г./,/вх. № И875/19.03.13г./
1.2.EUROFOOTBALL LTD, Малта /изх. № П-1692/30.07.2013 г./,/вх. № И1692/02.07.12г./
Раздел шести - Разглеждане на писмени искания за издаване на лиценз за обекти, в
които са се организирали хазартни игри:
1. За игри с игрални автомати:
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1.1. „ВИЛОКС ГРУП”ЕООД, гр. София /изх. № П-1794/30.07.2013 г./,/вх. № И1794/21.06.13г./
1.2.„ВИЛОКС ГРУП”ЕООД, гр. София /изх. № П-1862/30.07.2013 г./,/вх. № И1862/28.06.13г./
Раздел седми - Разглеждане на писмено искане за издаване на лиценз за нов обект:
1. За игри с игрални автомати:
1.1.„ВИЛОКС ГРУП”ЕООД, гр. София /изх. № П-1795/30.07.2013 г./,/вх. № И1795/21.06.13г./
Раздел осми - Разглеждане на писмено искане за продължаване срока на действие
на издаден лиценз по чл. 36, ал. 1 от Закона за хазарта:
1. За игри с игрални автомати:
1.1.„ШАНС 07”ЕООД, гр. Поморие /изх. № П-1830/30.07.2013 г./,/вх. № И1830/27.06.13г./
Раздел девети - 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. № 927/26.07.2013 г. във връзка с представени документи от ЕТ
„ПЕТЪР РАШКОВ”, гр. София с вх. № 1312/29.05.2013 г. /Удостоверение за издаден
лиценз № И-2647/22.01.2013 г./
2. Докладна записка изх. № 941/30.07.2013 г. във връзка с представени документи от
„ТОРЪС”ООД, гр. Варна с вх. № 1314/29.05.2013 г. /Удостоверение за издаден лиценз №
И-620/08.05.2013 г./
3. Докладна записка изх. № 942/30.07.2013 г. във връзка с представени документи от
ЕТ„КОСТА АЛЕКСИЕВ НИКОЛОВ-КАН”, гр. Нова Загора с вх. № 1212/21.05.2013 г.
/Удостоверение за издаден лиценз № И-559/08.05.2013 г./
4. Докладна записка изх. № 943/30.07.2013 г. във връзка с представени документи от
„БРИЗ-М”ЕООД, гр. София с вх. № 1229/22.05.2013 г. /Удостоверение за издаден лиценз
№ И-1581/01.07.2013 г./
5. Докладна записка изх. № 944/30.07.2013 г. във връзка с представени документи от
„БАРГЕЙМ”АД, гр. София с вх. № 1292/28.05.2013 г. /Удостоверение за издаден лиценз
№ И-91/07.02.2013 г./
6. Докладна записка изх. № 945/30.07.2013 г. във връзка с представени документи от
„МОТ 70”ЕООД, гр. Бургас с вх. № 1329/31.05.2013 г. /Удостоверение за издаден лиценз
№ И-880/17.05.2013 г./
Раздел десети - Разглеждане на писмени искания за промени в издадени лицензи:
1. За игри в игрално казино:
1.1.„СЪНИ БИЙЧ ЕНТЪРТЕЙМЪНТ”АД, гр. София /изх. № П-1824/26.07.2013 г./,/вх. №
И-1824/26.06.13г./
1.2.„ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД”ЕАД, гр. Свиленград /изх. № П-1913/30.07.2013 г./,/вх.
№ И-1913/05.07.13г./
2. За игри с игрални автомати:
2.1.„ФИЛИ”ООД, гр. Плевен /изх. № П-1783/30.07.2013 г./,/вх. № И-1783/20.06.13г./
2.2.„ПРОЕКТ-2007”ЕООД, гр. София /изх. № П-1786/30.07.2013 г./,/вх. № И1786/21.06.13г./
2.3.„КАЛИМАН”ЕООД, гр. София /изх. № П-1808/25.07.2013 г./,/вх. № И1808/24.06.13г./
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2.4.„ХЕМУС ТУРС”ЕООД, гр. София /изх. № П-1812/29.07.2013 г./,/вх. № И1812/24.06.13г./
2.5.„БЕФ”ООД, гр. Сливен /изх. № П-1815/25.07.2013 г./,/вх. № И-1815/25.06.13г./
2.6.„ФЕНИКС-2004”ЕООД, гр. Сливен /изх. № П-1818/26.07.2013 г./,/вх. № И1818/26.06.13г./
2.7.„ЩЕРЕВ ТУР”АД, гр. Карлово /изх. № П-1822/30.07.2013 г./,/вх. № И1822/26.06.13г./
2.8.ЕТ„ПЕТЪР РАШКОВ”, гр. София /изх. № П-1829/26.07.2013 г./,/вх. № И1829/27.06.13г./
2.9.„БРИЗ-М”ЕООД, гр. София /изх. № П-1838/30.07.2013 г./,/вх. № И-1838/27.06.13г./
2.10.„БТД”ООД, гр. Несебър /изх. № П-1849/30.07.2013 г./,/вх. № И-1849/28.06.13г./
2.11.„К И К”ООД, гр. Монтана /изх. № П-1853/30.07.2013 г./,/вх. № И-1853/28.06.13г./
2.12.„К И К”ООД, гр. Монтана /изх. № П-1854/29.07.2013 г./,/вх. № И-1854/28.06.13г./
2.13.„К И К”ООД, гр. Монтана /изх. № П-1855/29.07.2013 г./,/вх. № И-1855/28.06.13г./
2.14.„К И К”ООД, гр. Монтана /изх. № П-1856/30.07.2013 г./,/вх. № И-1856/28.06.13г./
2.15.„ЕКСПРЕС-ВАРНА”ЕООД, гр. Варна /изх. № П-1864/30.07.2013 г./,/вх. № И1864/28.06.13г./
2.16.ЕТ„ДЕНИ – ДЕНКА ВЕЛЕВА – СТЕЛА ВЕЛЕВА”, гр. Стара Загора /изх. № П1869/29.07.2013 г./,/вх. № И-1869/01.07.13г./
2.17.ЕТ„ДЕНИ – ДЕНКА ВЕЛЕВА – СТЕЛА ВЕЛЕВА”, гр. Стара Загора /изх. № П1870/29.07.2013 г./,/вх. № И-1870/01.07.13г./
2.18.„БЛИЦ ТРЕЙД КЪМПАНИ”ООД, гр. София /изх. № П-1872/29.07.2013 г./,/вх. № И1872/01.07.13г./
2.19.„МОТ 70”ЕООД, гр. Бургас /изх. № П-1890/29.07.2013 г./,/вх. № И-1890/02.07.13г./
2.20.ЕТ„СИ-ЕЛ-ЕЛИТ – ЖЕЧО МАРИНОВ”, гр. Бургас /изх. № П-1903/30.07.2013
г./,/вх. № И-1903/04.07.13г./
2.21.„ГРАНД КАЗИНО-1”ООД, гр. София /изх. № П-1906/29.07.2013 г./,/вх. № И1906/04.07.13г./
2.22.„РАДКА МОСКОВА”ООД, гр. Самоков /изх. № П-1915/29.07.2013 г./,/вх. № И1915/05.07.13г./
2.23.„ПОЛО 11”ЕООД, гр. София /изх. № П-1948/25.07.2013 г./,/вх. № И-1948/08.07.13г./
2.24.„ПРОФОНДО 2000”ЕООД, гр. София /изх. № П-1951/26.07.2013 г./,/вх. № И1951/08.07.13г./
2.25.„ГРАНД МАКАО СОФИЯ”ЕООД, гр. София /изх. № П-1956/25.07.2013 г./,/вх. №
И-1956/08.07.13г./
2.26.„ГРАНД МАКАО СОФИЯ”ЕООД, гр. София /изх. № П-1957/25.07.2013 г./,/вх. №
И-1957/08.07.13г./
2.27.„ГАРАНТ ГРУП”ЕООД, гр. Раднево /изх. № П-1961/29.07.2013 г./,/вх. № И1961/08.07.13г./
2.28.„БЛИЦ ТРЕЙД КЪМПАНИ”ООД, гр. София /изх. № П-1962/29.07.2013 г./,/вх. № И1962/09.07.13г./
2.29.ЕТ„КОСТА АЛЕКСИЕВ НИКОЛОВ-КАН”, гр. Нова Загора /изх. № П1965/29.07.2013 г./,/вх. № И-1965/10.07.13г./
2.30.„ОЛИМП 09”ООД, гр. Пловдив /изх. № П-1972/30.07.2013 г./,/вх. № И1972/11.07.13г./
2.31.„КАЗИНО ЦЕНТРАЛ”ООД, гр. Пловдив /изх. № П-1973/30.07.2013 г./,/вх. № И1973/11.07.13г./
2.32.„ЛОТОС 93”ООД, гр. Стамболийски /изх. № П-1976/30.07.2013 г./,/вх. № И1976/11.07.13г./
Раздел единадесети - Разглеждане на писмени искания за утвърждаване на
задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри и за
утвърждаване на образци на талони:
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1.За игри в игрални казина:
1.1.„КАЗИНО ЕЛИТ”АД, гр. София /изх. № П-1850/26.07.2013 г./,/вх. № И1850/28.06.13г./
1.2.„ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД”ЕАД, гр. Свиленград /изх. № П-1914/30.07.2013 г./,/вх.
№ И-1914/05.07.13г./
1.3.„АКТИВ-БГ”АД, гр. София /изх. № П-1988/30.07.2013 г./,/вх. № И-1988/15.07.13г./
1.4.„ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД”ЕАД, гр. Свиленград /изх. № П-1993/30.07.2013 г./,/вх.
№ И-1993/17.07.13г./
2. За игри с игрални автомати:
2.1.„ВИЛОКС ГРУП”ЕООД, гр. София /изх. № П-1860/26.07.2013 г./,/вх. №
1860/28.06.13г./
2.2.ЕТ „ЙОПИ-ПИЕР ЙОСИФОВ”, гр. Пловдив /изх. № П-1897/29.07.2013 г./,/вх. №
1897/03.07.13г./
2.3.„ВИЛОКС ГРУП”ЕООД, гр. София /изх. № П-1917/29.07.2013 г./,/вх. №
1917/05.07.13г./
2.4.„ВИЛОКС ГРУП”ЕООД, гр. София /изх. № П-1918/29.07.2013 г./,/вх. №
1918/05.07.13г./
2.5.„ВИЛОКС ГРУП”ЕООД, гр. София /изх. № П-1919/29.07.2013 г./,/вх. №
1919/05.07.13г./
2.6.„ВИЛОКС ГРУП”ЕООД, гр. София /изх. № П-1920/26.07.2013 г./,/вх. №
1920/05.07.13г./
2.7.„ВИЛОКС ГРУП”ЕООД, гр. София /изх. № П-1921/26.07.2013 г./,/вх. №
1921/05.07.13г./
2.8.„ВИЛОКС ГРУП”ЕООД, гр. София /изх. № П-1922/26.07.2013 г./,/вх. №
1922/05.07.13г./
2.9.„ВИЛОКС ГРУП”ЕООД, гр. София /изх. № П-1923/26.07.2013 г./,/вх. №
1923/05.07.13г./
2.10.„ВИЛОКС ГРУП”ЕООД, гр. София /изх. № П-1924/26.07.2013 г./,/вх. №
1924/05.07.13г./
2.11.„ВИЛОКС ГРУП”ЕООД, гр. София /изх. № П-1925/26.07.2013 г./,/вх. №
1925/05.07.13г./
2.12.„ВИЛОКС ГРУП”ЕООД, гр. София /изх. № П-1926/26.07.2013 г./,/вх. №
1926/05.07.13г./
2.13.„ВИЛОКС ГРУП”ЕООД, гр. София /изх. № П-1927/30.07.2013 г./,/ вх. №
1927/05.07.13г./
2.14.„ВИЛОКС ГРУП”ЕООД, гр. София /изх. № П-1928/30.07.2013 г./,/ вх. №
1928/05.07.13г./
2.15.„ВИЛОКС ГРУП”ЕООД, гр. София /изх. № П-1929/30.07.2013 г./,/ вх. №
1929/05.07.13г./
2.16.„ВИЛОКС ГРУП”ЕООД, гр. София /изх. № П-1930/30.07.2013 г./,/ вх. №
1930/05.07.13г./
2.17.„ВИЛОКС ГРУП”ЕООД, гр. София /изх. № П-1931/30.07.2013 г./,/ вх. №
1931/05.07.13г./
2.18.„ВИЛОКС ГРУП”ЕООД, гр. София /изх. № П-1932/30.07.2013 г./,/ вх. №
1932/05.07.13г./
2.19.„ВИЛОКС ГРУП”ЕООД, гр. София /изх. № П-1933/30.07.2013 г./,/ вх. №
1933/05.07.13г./
2.20.„ВИЛОКС ГРУП”ЕООД, гр. София /изх. № П-1934/30.07.2013 г./,/ вх. №
1934/05.07.13г./

ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ-

3. За моментна лотарийна игра/ утвърждаване на образци на талони:
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3.1.ДП„БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София /изх. № П-1963/29.07.2013
г./,/вх. № И-1963/09.07.13г./
Раздел дванадесети - Поправка на очевидни фактически грешки:
1. За игри в игрално казино:
1.1.„ХЕМУС ТУРС”ЕООД, гр. София /изх. № П-1788-1/26.07.2013 г./,/вх. № И1788/23.07.13г./
2. За игри с игрални автомати:
2.1.„ЕЛ.ДЖИ.ЕС-99”ООД, гр. София /изх. № П-1641-1/30.07.2013 г./,/вх. № И-16411/02.07.13г./
По раздел първи - Определяне на интернет страници, чрез които се организират
хазартни игри от лица, които не са получили лиценз по Закона за хазарта /изх. №
П-940/30.07.13 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.
https://www.nordicbet.com/
2.
https://www.casinoeuro.com/
3.
http://www.wagerweb.ag/
4.
https://www.triobet.com/
5.
https://www.tobet.com/
6.
https://www.maxino.com/
7.
https://www.starcasino.it/
8.
http://www.sportsinteraction.com/
9.
http://www.vernons.com/
10. http://www.betvictor.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.
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В развитието на интернет пространството се забелязват тенденции към
организирано използване на букмейкърски къщи, регистрирали свои интернет адреси за
хазарт и интерактивни игри. В организирането на он-лайн хазарта съществува
възможността от злоупотреба от страна на нелицензираните хазартни оператори.
Повечето интернет доставчици (ISP), които предлагат и интернет хазарт, физически се
намират в офшорни зони. В резултат на това операторите могат да променят, преместват
или напълно да отстраняват сайтовете си в рамките на няколко минути. Тази възможност
позволява недобросъвестните оператори да вземат номера на кредитни карти, както и
пари, депозирани в сметките на играчите, след което да закрият дейността си. Освен
това компютърните хакери или самите хазартни оператори може чрез намеса в софтуера
да манипулират игрите в своя полза.
Участието в интернет хазартни игри, залагания върху резултати, online казино,
покер и др. не могат да бъдат защитени от българското законодателство при настъпили
нередности относно неизплащане на печалби, кражба на лични данни и други
злоупотреби поради факта, че интернет сайтовете, занимаващи се с хазарт, не са
получили лиценз от Държавна комисия по хазарт. Високата степен на обществена
опасност е отчетена от българския законодател, който е предвидил, че организирането
на хазартни игри без съответното разрешение е престъпление по смисъла на
Наказателния кодекс.
Посочените интернет страници не отговарят на изискванията, съдържащи се в
Закона за хазарта и на подзаконовите актове по неговото прилагане.
На основание чл. 25, ал. 1 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 14 от Закона за хазарта
Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
І. Допълва списъка на интернет страниците, чрез които се организират хазартни
игри от лица, които не са получили лиценз по Закона за хазарта.
IІ. Определя следните интернет страници, чрез които се организират хазартни
игри от лица, които не са получили лиценз по Закона за хазарта:
1.
https://www.nordicbet.com/
2.
https://www.casinoeuro.com/
3.
http://www.wagerweb.ag/
4.
https://www.triobet.com/
5.
https://www.tobet.com/
6.
https://www.maxino.com/
7.
https://www.starcasino.it/
8.
http://www.sportsinteraction.com/
9.
http://www.vernons.com/
10. http://www.betvictor.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 10 /десет/ 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.
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Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
По раздел втори - 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-939/30.07.13 г./
До 29.07.2013 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.
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 29.07.2013 г. от Българския институт по метрология 2 /два/ броя игрално
оборудване, които могат да се произвеждат и внасят, за да се експлоатират в страната,
както следва:
1. ИГРАЛНИ АВТОМАТИ:
№
по ред

1.

Удосто
верение
№/
дата на
издаван
е
ИА
2288
26.07.2
013

Наименование Тип / версия
Вид

VEGA-PS

EGT- PS1

Производител/
вносител/номер
на разрешение/
удостоверение

VEGA-PS може да се
„Евро Геймс
интегрира
Технолоджи” ООД
едновременно с до 3
№ И-1421 от
рулетни колела (или
01.09.2010 год.
самостоятелни
рулетки с игрални
места)
и
самостоятелно
обособени пултове за
електронно залагане,
разположени
в
същата зала/казино.
Включва игрите:
1. EUROPEAN
ROULETTE
Автоматизирана
рулетка с електронно
отчитане
на
попаденията,
залозите
и
разпределението на
печалбите. Може да
се
интегрира
едновременно с още
до 3 рулетни колела.
2. BLACKJACK –
Електронен вариант
на хазартната игра с
карти
„BLACKJACK”.
Включва 8 игрални

Заявител

„Евро
Геймс
Технолодж
и” ООД
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маси с по 6 игрални
места на всяка.

2.

ИА
2289
26.07.2
013

STORK

EGT- PS2

STORK може да се
„Евро Геймс
интегрира
Технолоджи” ООД
едновременно с до 3
№ И-1421 от
рулетни колела (или
01.09.2010 год.
самостоятелни
рулетки с игрални
места)
и
самостоятелно
обособени пултове за
електронно залагане,
разположени
в
същата зала/казино.
Включва игрите:
1.EUROPEAN
ROULETTE Автоматизирана
рулетка с електронно
отчитане
на
попаденията,
залозите
и
разпределението на
печалбите. Може да
се
интегрира
едновременно с още
до 3 рулетни колела.
2. BLACKJACK –
Електронен вариант
на хазартната игра с
карти
„BLACKJACK”.
Включва 8 игрални
маси с по 6 игрални
места на всяка.

„Евро
Геймс
Технолодж
и” ООД

На основание чл. 22, ал. 1, т. 8 от ЗХ във връзка с § 4а ПЗР от Закона за хазарта,
Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Утвърждава одобрените от Българския институт по метрология 2 /два/ броя
игрално оборудване, които могат да се произвеждат и внасят, за да се експлоатират в
страната по изготвено предложение с /изх. № П-939/30.07.13 г./.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
По раздел трети - Разглеждане на писмено искане за одобряване на вписани
промени в обстоятелствата по издаден лиценз:
1. За игри в игрално казино:
1.1.„САН МАРКО ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ”ЕООД, гр. София /изх. № П-2038/26.07.2013
г./,/вх. № И-2038/24.07.13г./
На 24.07.2013 г. с вх. № И-2038, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, чл. 32 и
чл. 37, ал. 1 - 4 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „САН МАРКО
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ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ" ЕООД гр. София, за промяна в обстоятелствата, вписани в издаден
лиценз за организиране на хазартни игри в игрално казино.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от Закона
за хазарта (ЗХ) се извърши проверка на представените документи и на съответствието
им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на Закона за хазарта и
Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за
даване на разрешения за извършване на промени в тях. Внесена е дължимата държавна
такса поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, чл. 32 и чл.
37, ал. 1 – 4 от Закона за хазарта председателят на ДКХ предлага на членовете на
Държавната комисия по хазарта да разгледат направеното предложение и да вземат
решение, с което:
ДКХ да даде разрешение за извършване на промяна в издадения лиценз на
„САН МАРКО ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ" ЕООД със седалище и адрес на управление: гр.
София, район „Сердика”, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 131, ЕИК: 130935662,
представлявано от Махмут Метин Шахин, Ейуп Канад Челик, Ихсан Ердемгил,
Бирбудак Юксел – управители, само двама по двама, изразяваща се в промяна в
управлението на дружеството /На 22.07.2013 г. Ахмет Февзи Атай е заличен като
представител на дружеството/.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
По раздел четвърти - Предсрочно прекратяване действието на издаден лиценз:
1. За игри с игрални автомати:
1.1.„ВЕНЕРА 1”ЕООД, гр. Пловдив /изх. № П-2039/26.07.2013 г./,/вх. № И2039/24.07.13г./
На 24.07.2013 г. с вх. № И-2039, 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 „ВЕНЕРА 1” ЕООД,
гр. Пловдив, за прекратяване действието на лиценз за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, р-н „Централен”, ул. „11-ти
август” № 5, за който е издадено Удостоверение за издаден лиценз № И-1570 от
16.07.2013 г.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от Закона за
хазарта (ЗХ) се извърши проверка на представените документи и на съответствието им с
изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на Закона за хазарта и
Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за
даване на разрешения за извършване на промени в тях. Внесена е дължимата държавна
такса за издаване на лиценза поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл.
22, ал. 1, т. 1 и чл. 35, ал. 1, т. 4 от Закона за хазарта председателят на ДКХ предлага на
членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат направеното предложение и
да вземат решение, с което:
ДКХ предсрочно да прекрати лиценз, за който е издадено Удостоверение за
издаден лиценз № И-1570 от 16.07.2013 г. за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, р-н „Централен”, ул. „11-ти август” № 5,
издаден на „ВЕНЕРА 1” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, р-н
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„Централен”, ул. „11-ти август” № 5, ЕИК: 115616376, представлявано от Благовест
Иванов Стойков – управител.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
По раздел пети - Разглеждане на писмени искания за издаване на лицензи за
организиране на хазартни игри от разстояние чрез интернет:
1. За залагания върху резултати от спортни състезания:
1.1.„ЕВРОФУТБОЛ”ООД, гр. София /изх. № П-875/30.07.2013 г./,/вх. № И875/19.03.13г./
На 19.03.2013 г. с вх. № И-875 в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 1, т. 11 и чл. 32 от
Закона за хазарта (ЗХ) e подадено писмено искане от „ЕВРОФУТБОЛ” ООД, гр. София,
за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри със залагания върху резултати
от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета, от разстояние чрез Интернет за
срок от 10 (десет) години на Интернет страница: www.eurofootball.bg.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка е установено, че в представените Задължителни
технически и функционални изисквания към игралния софтуер и комуникационното
оборудване за организиране на хазартни игри от разстояние чрез Интернет, както и в
представената документация на системите по чл. 6, ал. 1, т. 4 от ЗХ са налице някои
непълноти и несъответствия.
С оглед гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1 от Закона за хазарта
Държавната комисия по хазарта
РЕШИ
Отлага до пълното изясняване на всички обстоятелства, свързани с произнасяне
по искането за издаване на лиценз, подадено от „ЕВРОФУТБОЛ” ООД, със седалище и
адрес на управление: гр. София, р-н „Лозенец”, ул. „Джеймс Баучер” № 12, ЕИК:
831036657, представлявано най-малко от двама от управителите Екатерина Сашкова
Михайлова, Николаос Константинос Арсенопулос и Боян Стефанов Найденов, освен в
случаите, в които Дружественият договор предвижда друго, за организиране на хазартни
игри със залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и
кучета, от разстояние чрез Интернет, за срок от 10 десет/ години.
Дружеството е представило всички документи, изискуени по Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на
разрешения за извършване на промени в тях, но не са изяснени обстоятелствата по чл. 6,
ал. 1, т. 5 и чл. 80, ал. 4 от ЗХ.
Съгласно чл. 6, ал. 1, т. 5 от ЗХ игралният софтуер, както и всяка нова версия на
софтуера трябва да са утвърдени от ДКХ на база изпитвания, извършени от одобрена
лаборатория по чл. 22, ал. 1, т. 8 от ЗХ, и при условия и по ред, определени в наредбата
по чл. 42, ал. 2 от ЗХ.
Съгласно чл. 80, ал. 4 от ЗХ организаторът на хазартни игри от разстояние
осигурява на контролните органи от ДКХ, НАП и МВР непрекъснат дистанционен
достъп до контролния локален сървър по чл. 6, ал. 3, разположен на територията на
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Република България, включително до базата данни с информация относно игрите с
участници от територията на България.
На основание чл. 23, ал. 3 от Закона за хазарта на заседанието присъства г-н
А.А. пълномощник. Представи молба от „ЕВРОФУТБОЛ” ООД до ГД „БОП” съгласно
чл. 6, ал. 1, т. 4 и чл. 60, ал. 5 от Закона за хазарта, както и заявление от
„ЕВРОФУТБОЛ” ООД до БИМ за одобряване на ЦКС, комуникационно обродуване и
софтуер.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.2. EUROFOOTBALL LTD, Малта /изх. № П-1692/30.07.2013 г./,/вх. № И1692/02.07.12г./
На 02.07.2012 г. с вх. № И-1692 в съответствие с чл. 6, чл. 22, ал. 1, т. 1, т. 10, т. 11
и чл. 32 от Закона за хазарта (ЗХ) е подадено писмено искане от EUROFOOTBALL
LIMITED, Малта, за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри от разстояние
чрез интернет със залагания върху спортни състезания и надбягвания с коне и кучета, за
срок от 5 /пет/ години. Интернет сайт, чрез който ще се извършва участието в хазартните
игри от разстояние: www.efbet.com.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка е установено, че в представените Документация на
системите по чл. 6, ал. 1, т. 4 от ЗХ, с описание на техните функции, процедурите за
поддръжка, описание на съобщенията за грешки, както и подробно описание на процеса
на идентификация и регистрация на участниците в хазартни игри от разстояние чрез
интернет, организирани от EUROFOOTBALL LIMITED са налице някои непълноти и
несъответствия, както и не е представен документ от Национална агенция по приходите
(НАП) във връзка с изискванията по чл. 80, ал. 4 от ЗХ.
С оглед гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1 от Закона за хазарта
Държавната комисия по хазарта
РЕШИ
Отлага до пълното изясняване на всички обстоятелства, свързани с произнасяне
по искането за издаване на лиценз, подадено от EUROFOOTBALL LIMITED, със
седалище и адрес на управление: Малта, San Gwann, SGN1437, Flat 1, Suite 3, 64 Agiton
Buildings, St. Anthony street, представлявано от Мартин Красимиров Симеонов, за
организиране на хазартни игри от разстояние със залагания върху спортни състезания и
надбягвания с коне и кучета чрез интернет, за срок от 5 /пет/ години.
Дружеството е представило всички документи, изискуеми по Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на
разрешения за извършване на промени в тях, но не са изяснени обстоятелствата по чл. 6,
ал. 1, т. 5 и чл. 80, ал. 4 от ЗХ.
Съгласно чл. 6, ал. 1, т. 5 от ЗХ игралният софтуер, както и всяка нова версия на
софтуера трябва да са утвърдени от ДКХ на база изпитвания, извършени от одобрена
лаборатория по чл. 22, ал. 1, т. 8 от ЗХ, и при условия и по ред, определени в наредбата
по чл. 42, ал. 2 от ЗХ.
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Съгласно чл. 80, ал. 4 от ЗХ организаторът на хазартни игри от разстояние
осигурява на контролните органи от ДКХ, НАП и МВР непрекъснат дистанционен
достъп до контролния локален сървър по чл. 6, ал. 3, разположен на територията на
Република България, включително до базата данни с информация относно игрите с
участници от територията на България.
На основание чл. 23, ал. 3 от Закона за хазарта на заседанието присъстваха
г-н Мартин Симеонов – управител на EUROFOOTBALL LTD, Малта, и г-жа М.Г.
пълномощник.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
По раздел шести - Разглеждане на писмени искания за издаване на лиценз за
обекти, в които са се организирали хазартни игри:
1. За игри с игрални автомати:
1.1. „ВИЛОКС ГРУП”ЕООД, гр. София /изх. № П-1794/30.07.2013 г./,/вх. № И1794/21.06.13г./
На 21.06.2013 г. с вх. № И-1794, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 1, т. 11 и
чл. 32 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ВИЛОКС ГРУП” ЕООД,
гр. София, за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати,
за срок от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес: гр. Варна, район „Приморски”, ул.
„Дубровник” № 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.
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 „ВИЛОКС ГРУП” ЕООД, със седалище и
адрес на управление: гр. София, район „Овча купел”, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 12,
ЕИК: 040348114, представлявано от Вернер Клайн - управител и Томаш Мачий
Петриковски - управител, заедно, за организиране на хазартни игри с игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Варна, район „Приморски”, ул. „Дубровник” № 2.
В игралната зала ще бъдат инсталирани и експлоатирани 30 /тридесет/
броя игрални автомати с 30 /тридесет/ броя игрални места.
II. ДКХ да утвърди на „ВИЛОКС ГРУП” ЕООД, гр. София, за игралната
зала по т. І:
1. Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни
игри с игрални автомати в игрална зала;
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2. Задължителни правила за организацията на работата и финансовия
контрол при организиране на хазартни игри с игрални автомати и задължителни образци
за счетоводна отчетност;
3. Задължителни изисквания за игралните зали по отношение на вида на
помещенията или сградата, минималната площ, разпределението на помещенията и
необходимото техническо оборудване за контрол.
4. Задължителни технически изисквания за системите за контрол върху
хазартните игри и игралното оборудване.
III. В игралната зала ще бъде инсталирана 1 /един/ брой система за
формиране на премия джакпот:
- OCTAVIAN, идентификационен № S4UT6B-OV09, която ще отчислява
0,5% от залозите, направени чрез свързаните в системата 30 /тридесет/ броя игрални
автомата.
№

Тип, версия

Производител

Идент. номер

1.

OCTAVIAN

Octavian Ltd, Russia

S4UT6B-OV09

Уд-ние за
Процент на
одобрен тип
отчисления
ДП
078
0,5

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.2.„ВИЛОКС ГРУП”ЕООД, гр. София /изх. № П-1862/30.07.2013 г./,/вх. № И1862/28.06.13г./
На 28.06.2013 г. с вх. № И-1862, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 1, т. 11 и
чл. 32 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ВИЛОКС ГРУП” ЕООД,
гр. София, за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати,
за срок от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес: гр. Варна, район „Приморски”, бул.
„Осми приморски полк” № 100.
В изпълнение на задълженията 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 „ВИЛОКС ГРУП” ЕООД със седалище и адрес
на управление: гр. София, район „Овча купел”, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 12, ЕИК:
040348114, представлявано от Вернер Клайн - управител и Томаш Мачий Петриковски управител, заедно, за организиране на хазартни игри с игрални автомати за срок от 5 пет/
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години в игрална зала с адрес: гр. Варна, район „Приморски”, бул. „Осми приморски
полк” № 100.
В игралната зала ще бъдат инсталирани и експлоатирани 30 /тридесет/
броя игрални автомата с 30 /тридесет/ броя игрални места.
II. ДКХ да утвърди на „ВИЛОКС ГРУП” ЕООД, гр. София, 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.
4. Задължителни технически изисквания за системите за контрол върху
хазартните игри и игралното оборудване.
III. В игралната зала ще бъде инсталирана 1 /един/ брой система за
формиране на премия джакпот:
- OCTAVIAN, идентификационен № S4UT6B-OV160, която ще отчислява
0,5% от залозите, направени чрез свързаните в системата 30 /тридесет/ броя игрални
автомата.
ІV. В игралната зала ще функционира следната система за формиране на
премия джакпот:
№

Тип, версия

Производител

Идентификационе
н номер

1.

OCTAVIAN

Octavian Ltd, Russia

S4UT6B-OV160

Удостоверение
Процент на
за одобрен тип
отчисления
ДП
078
0.5

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
По раздел седми - Разглеждане на писмено искане за издаване на лиценз за нов
обект:
1. За игри с игрални автомати:
1.1.„ВИЛОКС ГРУП”ЕООД, гр. София /изх. № П-1795/30.07.2013 г./,/вх. № И1795/21.06.13г./
На 21.06.2013 г. с вх. № И-1795, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 1, т. 11 и
чл. 32 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ВИЛОКС ГРУП” ЕООД,
гр. София, за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати,
за срок от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес: гр. Русе, ж.к. „Дружба-3”, ул. „Даме
Груев” № 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.
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
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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 „ВИЛОКС ГРУП” ЕООД, със седалище и
адрес на управление: гр. София, район „Овча купел”, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 12,
ЕИК: 040348114, представлявано от Вернер Клайн - управител и Томаш Мачий
Петриковски - управител, заедно, за организиране на хазартни игри с игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Русе, ж.к. „Дружба-3”, ул. „Даме Груев” № 2.
В игралната зала ще бъдат инсталирани и експлоатирани 30 /тридесет/
броя игрални автомати с 30 /тридесет / броя игрални места.
II. ДКХ да утвърди на „ВИЛОКС ГРУП” ЕООД, гр. София, 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.
4. Задължителни технически изисквания за системите за контрол върху
хазартните игри и игралното оборудване.
III. В игралната зала ще бъде инсталирана 1 /един/ брой система за
формиране на премия джакпот:
- OCTAVIAN, идентификационен № S4UT6B-OV158, която ще отчислява
0,5% от залозите, направени чрез свързаните в системата 30 /тридесет/ броя игрални
автомата.
№

Тип, версия

Производител

Идент. номер

1.

OCTAVIAN

Octavian Ltd, Russia

S4UT6B-OV158

Уд-ние за
Процент на
одобрен тип
отчисления
ДП
078
0,5

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
По раздел осми - Разглеждане на писмено искане за продължаване срока на
действие на издаден лиценз по чл. 36, ал. 1 от Закона за хазарта:
1. За игри с игрални автомати:
1.1.„ШАНС 07”ЕООД, гр. Поморие /изх. № П-1830/30.07.2013 г./,/вх. № И1830/27.06.13г./
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.
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Поморие, на основание чл. 36, ал. 1 от ЗХ, за продължаване срока на действие на
издаден лиценз, за който е издадено Удостоверение № И-1831/29.07.2013 г., 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. Предвид гореизложеното 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 „ШАНС 07” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Поморие, област Бургас,
ж.к. „Свобода”, бл. 15, вх. А, ап. 9, ЕИК: 102963081, представлявано от Радослав
Цветанов Христов - управител, за организиране на хазартни игри с игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Свиленград, област Хасково, пл. „Свилена”, х-л „Свилена”, с 32
/тридесет и два/ броя игрални автомата с 35 /тридесет и пет/ броя игрални места.
В игралната зала са в експлоатация 5 /пет/ броя системи за формиране на
премия джакпот:
№

Тип, версия

Производител

Идентификационен
номер

Удостоверение
за одобрен тип
ДП

Процент
на
отчисление

1.

BGJP 20.11, 1.01

„Казино Технологии” АД

JP050613-007

003

1.0

2.

BGJP 60-04, Fusion

„Казино Технологии” АД

JP070319-006

052

1.5

3.

Classic Blend Jackpot
System (CBJS)

„Евро Геймс Технолоджи” ООД

022

1.7

4.

EGT Progressive Jackpot,
VGP1

„Евро Геймс Технолоджи” ООД

011

1.9

099

1.0

5.

Vega Jackpot System тип
EGT-JS22

„Евро Геймс Технолоджи” ООД

CBJS 70332

73134
85232

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
По раздел девети - Разглеждане на 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. № 927/26.07.2013 г. във връзка с представени документи
от ЕТ „ПЕТЪР РАШКОВ”, гр. София с вх. № 1312/29.05.2013 г. /Удостоверение за
издаден лиценз № И-2647/22.01.2013 г./
На 29.05.2013 г. с вх. № 1312, 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
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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. Смолян, бул. „България” № 3А, х-л „Кипарис Алфа”, в която се организират
хазартни игри с игрални автомати с издадено Удостоверение за издаден лиценз № И2647/22.01.2013 г. на ДКХ.
При разглеждането на документите се установи, че са представени
необходимите документи, изискуеми съгласно § 7, ал. 3 от ПЗР на ЗХ и чл. 12 от
Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за
даване на разрешения за извършване на промени в тях.
Предвид гореизложеното и на основание § 7, ал. 4 от ПЗР на ЗХ,
Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Организаторът на хазартни игри с игрални автомати ЕТ „ПЕТЪР
РАШКОВ” със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”, ж.к.
„Младост – 1”, бл. 1, вх. 1, ЕИК: 130220658, представляван от Петър Валентинов Рашков
/физическо лице – търговец/, е привел организацията и дейността си в съответствие със
ЗХ за игрална зала с адрес: гр. Смолян, бул. „България” № 3А, х-л „Кипарис Алфа”.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2. Докладна записка изх. № 941/30.07.2013 г. във връзка с представени документи
от „ТОРЪС”ООД, гр. Варна с вх. № 1314/29.05.2013 г. /Удостоверение за издаден
лиценз № И-620/08.05.2013 г./
На 29.05.2013 г. с вх. № 1314, в съответствие с § 7, ал. 2 от преходни и
заключителни разпоредби на Закона за хазарта (ЗХ), са представени документи от
„ТОРЪС” ООД, гр. Варна, предвидени в наредбата по чл. 8, ал. 5 от ЗХ за издаване на
лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати по ЗХ, които удостоверяват
извършването на промени в организацията и дейността му в игрална зала с адрес: с.
Кранево, община Балчик, област Добрич, ул. „Черно море” № 3, в която се организират
хазартни игри с игрални автомати с издаден лиценз, за който е издадено Удостоверение
№ И-620/08.05.2013 г. на ДКХ.
При разглеждането на документите се установи, че са представени
необходимите документи, изискуеми съгласно § 7, ал. 3 от ПЗР на ЗХ и чл. 12 от
Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за
даване на разрешения за извършване на промени в тях.
Предвид гореизложеното и на основание § 7, ал. 4 от ПЗР на ЗХ,
Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Организаторът на хазартни игри с игрални автомати „ТОРЪС” ООД със
седалище и адрес на управление: гр. Варна, район „Младост”, ул. „Белински” № 21,
ЕИК: 103203081, представлявано от Димитър Тодоров Димитров – управител и Димо
Матев Димов – управител, заедно, е привел организацията и дейността си в съответствие
със ЗХ за игрална зала с адрес: с. Кранево, община Балчик, област Добрич, ул. „Черно
море” № 3.
Гласували - 5
За - 5
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Против - няма.
3. Докладна записка изх. № 942/30.07.2013 г. във връзка с представени документи
от ЕТ„КОСТА АЛЕКСИЕВ НИКОЛОВ-КАН”, гр. Нова Загора с вх. №
1212/21.05.2013 г. /Удостоверение за издаден лиценз № И-559/08.05.2013 г./
На 21.05.2013 г. с вх. № 1212, в съответствие с § 7, ал. 2 от преходни и
заключителни разпоредби на Закона за хазарта (ЗХ), са представени документи от ЕТ
„КОСТА АЛЕКСИЕВ НИКОЛОВ - КАН”, гр. Нова Загора, предвидени в наредбата по
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. Несебър, област Бургас, кв. „Чайка” № 49 Б, в
която се организират хазартни игри с игрални автомати с издадено Удостоверение за
издаден лиценз № И-559/08.05.2013 г. на ДКХ.
При разглеждането на документите се установи, че са представени
необходимите документи, изискуеми съгласно § 7, ал. 3 от ПЗР на ЗХ и чл. 12 от
Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за
даване на разрешения за извършване на промени в тях.
Предвид гореизложеното и на основание § 7, ал. 4 от ПЗР на ЗХ,
Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Организаторът на хазартни игри с игрални автомати ЕТ „КОСТА
АЛЕКСИЕВ НИКОЛОВ - КАН” със седалище и адрес на управление: гр. Нова Загора,
област Сливен, ул. „Цар Освободител” № 27, ЕИК: 119034487, представляван от Коста
Алексиев Николов /физическо лице – търговец/, е привел организацията и дейността си в
съответствие със ЗХ за игрална зала с адрес: гр. Несебър, област Бургас, кв. „Чайка” №
49 Б.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
4. Докладна записка изх. № 943/30.07.2013 г. във връзка с представени документи
от „БРИЗ-М”ЕООД, гр. София с вх. № 1229/22.05.2013 г. /Удостоверение за издаден
лиценз № И-1581/01.07.2013 г./
На 22.05.2013 г. с вх. № 1229, 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. Свети Влас, община Несебър, област Бургас, ул. „Русалка” № 4, в която се
организират хазартни игри с игрални автомати с издадено Удостоверение за издаден
лиценз № И-1581/01.07.2013 г. на ДКХ.
При разглеждането на документите се установи, че са представени
необходимите документи, изискуеми съгласно § 7, ал. 3 от ПЗР на ЗХ и чл. 12 от
Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за
даване на разрешения за извършване на промени в тях.
Предвид гореизложеното и на основание § 7, ал. 4 от ПЗР на ЗХ,
Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
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Организаторът на хазартни игри с игрални автомати „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, е
привел организацията и дейността си в съответствие със ЗХ за игрална зала с адрес: гр.
Свети Влас, община Несебър, област Бургас, ул. „Русалка” № 4.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
5. Докладна записка изх. № 944/30.07.2013 г. във връзка с представени документи
от „БАРГЕЙМ”АД, гр. София с вх. № 1292/28.05.2013 г. /Удостоверение за издаден
лиценз № И-91/07.02.2013 г./
На 28.05.2013 г. с вх. № 1292, 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. Шумен, пл. „Освобождение” № 8, в която се организират хазартни игри с игрални
автомати с издаден лиценз, за който е издадено Удостоверение № И-91/07.02.2013 г. на
ДКХ.
При разглеждането на документите се установи, че са представени
необходимите документи, изискуеми съгласно § 7, ал. 3 от ПЗР на ЗХ и чл. 12 от
Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за
даване на разрешения за извършване на промени в тях.
Предвид гореизложеното и на основание § 7, ал. 4 от ПЗР на ЗХ,
Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Организаторът на хазартни игри с игрални автомати „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, е привел организацията и дейността си в съответствие със ЗХ за игрална зала с
адрес: гр. Шумен, пл. „Освобождение” № 8.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
6. Докладна записка изх. № 945/30.07.2013 г. във връзка с представени документи
от „МОТ 70”ЕООД, гр. Бургас с вх. № 1329/31.05.2013 г. /Удостоверение за издаден
лиценз № И-880/17.05.2013 г./
На 31.05.2013 г. с вх. № 1329, в съответствие с § 7, ал. 2 от преходни и
заключителни разпоредби на Закона за хазарта (ЗХ), са представени документи от „МОТ
70” ЕООД ООД, гр. Бургас, 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.
Свети Влас, община Несебър, област Бургас, ул. „Цар Симеон” № 25, в която се
организират хазартни игри с игрални автомати с издадено Удостоверение за издаден
лиценз № И-880/17.05.2013 г. на ДКХ.
При разглеждането на документите се установи, че са представени
необходимите документи, изискуеми съгласно § 7, ал. 3 от ПЗР на ЗХ и чл. 12 от
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Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за
даване на разрешения за извършване на промени в тях.
Предвид гореизложеното и на основание § 7, ал. 4 от ПЗР на ЗХ,
Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Организаторът на хазартни игри с игрални автомати „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, е привел
организацията и дейността си в съответствие със ЗХ за игрална зала с адрес: гр. Свети
Влас, община Несебър, област Бургас, ул. „Цар Симеон” № 25.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
По раздел десети - Разглеждане на писмени искания за промени в издадени
лицензи:
1. За игри в игрално казино:
1.1.„СЪНИ БИЙЧ ЕНТЪРТЕЙМЪНТ”АД, гр. София /изх. № П-1824/26.07.2013
г./,/вх. № И-1824/26.06.13г./
На 26.06.2013 г. с вх. № И-1824, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, чл. 32, чл.
38, ал.1 - 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „СЪНИ БИЙЧ
ЕНТЪРТЕЙМЪНТ” АД, гр. София, за намаляване с 10 /десет/ 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”,
община Несебър, област Бургас, комплекс „Полюси”, етаж 0, ап. Казино.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от Закона
за хазарта (ЗХ) се извърши проверка на представените документи и на съответствието
им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на Закона за хазарта и
Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за
даване на разрешения за извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни
такси поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл.
38, ал. 1 – 3 от Закона за хазарта, председателят на Държавната комисия по хазарта
предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат направеното
предложение и да вземат решение, с което:
І. ДКХ да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на
„СЪНИ БИЙЧ ЕНТЪРТЕЙМЪНТ” АД, със седалище и адрес на управление: гр. София,
район „Лозенец”, ул. „Златен рог” № 22, ет. 10, офис 26, ЕИК: 201738481,
представлявано от Жак-Стефан Елия Джераси – изпълнителен директор, изразяващи се в
намаляване с 10 /десет/ броя игрални автомати в игрално казино с адрес: к.к. „Слънчев
бряг-Изток”, община Несебър, област Бургас, комплекс „Полюси”, етаж 0, ап. Казино.
След промените в игралното казино ще бъдат в експлоатация 10 /десет/ броя
игрални маси и 50 /петдесет/ броя игрални автомати с 50 /петдесет/ броя игрални места.
II. ДКХ да утвърди на „СЪНИ БИЙЧ ЕНТЪРТЕЙМЪНТ” АД, гр. София,
Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри в игрално казино, включващи следните промени:
1. Нов раздел ІV, регламентиращ играта „РУСКИ ПОКЕР СУПЕРБОНУС” –
чл. 30.
2. Нов раздел V, регламентиращ играта „РУСКИ ПОКЕР” – чл. 31.
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3. Нов раздел VІ, регламентиращ играта „УЛТИМЪТ ТЕКСАС ХОЛД’ЪМ
ПОКЕР” – чл. 32.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.2.„ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД”ЕАД, гр. Свиленград /изх. № П-1913/30.07.2013
г./,/вх. № И-1913/05.07.13г./
На 05.07.2013 г. с вх. № И-1913, 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 „ПРИНЦЕС
СВИЛЕНГРАД” ЕАД, гр. Свиленград, за увеличаване с 2 /два/ броя игрални автомата 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 Закона
за хазарта (ЗХ) се извърши проверка на представените документи и на съответствието
им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на Закона за хазарта и
Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за
даване на разрешения за извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни
такси поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл.
38, ал. 1 и 3 от Закона за хазарта, председателят на Държавната комисия по хазарта
предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат направеното
предложение и да вземат 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 увеличаване с 2 /два/ 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 170 /сто и седемдесет/ броя игрални автомата със
177 /сто седемдесет и седем/ броя игрални места.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2. За игри с игрални автомати:
2.1.„ФИЛИ”ООД, гр. Плевен /изх. № П-1783/30.07.2013 г./,/вх. № И-1783/20.06.13г./
На 20.06.2013 г. с вх. № И-1783, 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 „ФИЛИ”
ООД, гр. Плевен, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата и утвърждаване на
промяна в Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. Монтана, ул. „Пейо Яворов” № 3, хотел
„Огоста”.
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В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от Закона
за хазарта (ЗХ) се извърши проверка на представените документи и на съответствието
им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на Закона за хазарта и
Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за
даване на разрешения за извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни
такси поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11 и чл.
38, ал. 1 – 3, чл. 69, ал. 1 и 3 от Закона за хазарта, председателят на Държавната комисия
по хазарта предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат
направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. ДКХ да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз
на „ФИЛИ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Плевен, ул. „Дойран” № 164,
ап. 6, ЕИК: 114045177, представлявано от Цветан Валериев Филчев – управител,
изразяващи се в подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр.
Монтана, ул. „Пейо Яворов” № 3, хотел „Огоста”.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 20 /двадесет/
броя игрални автомата с 23 /двадесет и три/ броя игрални места.
ІІ. ДКХ да утвърди на „ФИЛИ” ООД, гр. Плевен, 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 BGJP 50-04, версия 1.01, идентификационен номер JP
090428-001 ще бъде подменена със система GT тип JP-BG-L4C, версия V3.0,
идентификационен номер 130604-008.
2. След промяната в игралната зала ще функционират следните системи за
№

Тип, версия

Производител

Идент. номер

1.

GT тип JP-BGL4C,V2.0

„Игрални Технологии-ГТ-Гейминг Технолоджис”
ЕООД

120303-006

2.

BGJP 20.11, 1.01

„Казино Технологии” АД

3.

Blitz, BSG JP-01C

„БЛИЦ - СЕРВИЗ” ЕООД

4.

GT тип JP-BG-L4C,
V3.0

„Игрални Технологии-ГТ-Гейминг Технолоджис”
ЕООД

Уд-ние
за
Процент на
одобрен отчисления
тип ДП
090

4.0

JP 080221007

003

1.0

BJS 2008347

037

1.0

130604-008

106

4.0

формиране на премия джакпот:
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.2.„ПРОЕКТ-2007”ЕООД, гр. София /изх. № П-1786/30.07.2013 г./,/вх. № И1786/21.06.13г./
На 21.06.2013 г. с вх. № И-1786, 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 „ПРОЕКТ 2007” ЕООД,
гр. София, за подмяна на 11 /единадесет/ 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. София, район „Люлин”,
ж.к. „Люлин”, 10-ти микрорайон, УПИ VІІІ, кв. 30.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от Закона
за хазарта (ЗХ) се извърши проверка на представените документи и на съответствието
им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на Закона за хазарта и
Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за
даване на разрешения за извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни
такси поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11 и чл.
38, ал. 1 – 3, чл. 69, ал. 1 и 3 от Закона за хазарта, председателят на Държавната комисия
по хазарта предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат
направеното предложение и да вземат решение, с което:
I.ДКХ да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз
на „ПРОЕКТ - 2007” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Люлин”, ж.к. „Люлин 10”, ул. „Гоце Делчев” № 9, ЕИК: 175212881, представлявано от
Манол Иванов Вълчев - управител, изразяващи се в подмяна на 11 /единадесет/ броя
игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, район „Люлин”, ж.к. „Люлин”, 10-ти
микрорайон, УПИ VІІІ, кв. 30.
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 „ПРОЕКТ - 2007” ЕООД, гр. София, Задължителни
игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати,
включващи промяна на броя игрални автомата, свързани към система за формиране на
премия джакпот:
- Vega Jackpot System тип EGT-JS, идентификационен № 83492.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.3.„КАЛИМАН”ЕООД, гр. София /изх. № П-1808/25.07.2013 г./,/вх. № И1808/24.06.13г./
На 24.06.2013 г. с вх. № И-1808, 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 8 /осем/ 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.
Бургас, ж.к. „П. Р. Славейков”, УПИ ІV, кв. 15-А, административно – обслужваща
сграда.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от Закона
за хазарта (ЗХ) се извърши проверка на представените документи и на съответствието
им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на Закона за хазарта и
Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за
даване на разрешения за извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни
такси поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11 и чл.
38, ал. 1 – 3, чл. 69, ал. 1 и 3 от Закона за хазарта, председателят на Държавната комисия
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по хазарта предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат
направеното предложение и да вземат 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 8 /осем/ броя игрални
автомата и увеличаване с 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр.
Бургас, ж.к. „П. Р. Славейков”, УПИ ІV, кв. 15-А, административно – обслужваща
сграда.
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. Промяна на броя игрални автомати свързани в системи за формиране на
премия джакпот:
- тип Magic Coin Jackpot, идентификационен № MCJP 07–006 STCB.
- тип Classic Blend Jackpot System /CBJS/, идентификационен № CBJS
03737.
2. Промени в седмична бонус игра „КОЛЕЛО НА КЪСМЕТА” – описана в
чл. 20 от представените правила.
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 - 5
За - 5
Против - няма.
2.4.„ХЕМУС ТУРС”ЕООД, гр. София /изх. № П-1812/29.07.2013 г./,/вх. № И1812/24.06.13г./
На 24.06.2013 г. с вх. № И-1812, 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 3 /три/ броя игрални автомати, увеличаване с 3 /три/
броя игрални автомати и утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Благоевград, ул. „Крали Марко” № 8.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от Закона
за хазарта (ЗХ) се извърши проверка на представените документи и на съответствието
им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на Закона за хазарта и
Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за
даване на разрешения за извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни
такси поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11 и чл.
38, ал. 1 – 3, чл. 69, ал. 1 и 3 от Закона за хазарта, председателят на Държавната комисия
по хазарта предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат
направеното предложение и да вземат 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
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„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 3 /три/ броя игрални автомати и увеличаване с 3 /три/ броя игрални автомати
в игрална зала с адрес: гр. Благоевград, ул. „Крали Марко” № 8.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 21 /двадесет и
един/ броя игрални автомати с 25 /двадесет и пет/ 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. Промяна на броя игрални автомати, свързани към системи за формиране
на премия джакпот:
- Magic Coin Jackpot, с идентификационен № MC JP 08-004 STCB;
- Classic Blend Jackpot System (CBJS), с идент. № CBJS 03378.
2. Промени в бонус игра „МИСТЕРИИ Х2”.
3. Нова бонус игра „СЕДМИЧНА БОНУС ИГРА”.
4. Преустановява се провеждането на „ЕЖЕДНЕВНА БОНУС ИГРА”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.5.„БЕФ”ООД, гр. Сливен /изх. № П-1815/25.07.2013 г./,/вх. № И-1815/25.06.13г./
На 25.06.2013 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 „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 в игрална зала с адрес: гр. Тополовград, област Хасково, ул. „Христо
Смирненски” № 34.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от Закона
за хазарта (ЗХ) се извърши проверка на представените документи и на съответствието
им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на Закона за хазарта и
Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за
даване на разрешения за извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни
такси поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11 и чл.
38, ал. 1 – 3, чл. 69, ал. 1 и 3 от Закона за хазарта, председателят на Държавната комисия
по хазарта предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат
направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. 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. Тополовград, област Хасково, ул. „Христо Смирненски” № 34.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 15 /петнадесет/
броя игрални автомата с 15 /петнадесет/ 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. Инсталиране на 1 /един/ брой система за формиране на премия джакпот:
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- тип BGJP 60-04, версия Fusion, идентификационен № JP 130611-011.
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:
№

Тип, версия

Производител

1.

BGJP 20.11, 1.01

2.

Classic Blend Jackpot System (CBJS)

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

3.

BGJP 60-04, Fusion

JP 080527-021

Процент
на
отчисление
1.0

CBJS 74040

1.5

JP 130611-011

2.0

Идентификационен
номер

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.6.„ФЕНИКС-2004”ЕООД, гр. Сливен /изх. № П-1818/26.07.2013 г./,/вх. № И1818/26.06.13г./
На 26.06.2013 г. с вх. № И-1818, 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 4 /четири/ броя игрални автомати, увеличаване с
2 /два/ броя игрални автомати и утвърждаване на промени в Задължителни игрални
условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални автомати за
игрална зала с адрес: гр. Сливен, кв. „Братя Миладинови – Юг”, бул. „Хаджи Димитър”
№ 33А.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от Закона
за хазарта (ЗХ) се извърши проверка на представените документи и на съответствието
им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на Закона за хазарта и
Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за
даване на разрешения за извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни
такси поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11 и чл.
38, ал. 1 – 3, чл. 69, ал. 1 и 3 от Закона за хазарта, председателят на Държавната комисия
по хазарта предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат
направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. 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 4 /четири/ броя игрални автомати и увеличаване
с 2 /два/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Сливен, кв. „Братя
Миладинови – Юг”, бул. „Хаджи Димитър” № 33А.
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 „ФЕНИКС-2004” ЕООД, гр. Сливен,
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 BGJP, версия 1.01, с идент. № JP080307-046 - /от 8 на 6/.
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1.2. тип Classic Blend Jackpot System (CBJS), с идент. № CBJS 70374 - /от 4 на
10/.
1.3. TLG - MS, с идент. № 1001-01 - /от 14 на 8/.
2. Промени, съобразени с решение № 297/19.03.2013 г. на ДКХ.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.7.„ЩЕРЕВ ТУР”АД, гр. Карлово /изх. № П-1822/30.07.2013 г./,/вх. № И1822/26.06.13г./
На 26.06.2013 г. с вх. № И-1822, 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 „ЩЕРЕВ ТУР”
АД, гр. Карлово, 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. Карлово, област Пловдив, пл. „20 – ти
юли” № 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от Закона
за хазарта (ЗХ) се извърши проверка на представените документи и на съответствието
им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на Закона за хазарта и
Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за
даване на разрешения за извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни
такси поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11 и чл.
38, ал. 1 – 3, чл. 69, ал. 1 и 3 от Закона за хазарта, председателят на Държавната комисия
по хазарта предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат
направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. ДКХ да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на
„ЩЕРЕВ ТУР” АД със седалище и адрес на управление гр. Карлово, област Пловдив, пл.
„20 – ти юли” № 1, ЕИК: 115008302, представлявано от Стилияна Щерева Щерева,
изразяващи се в увеличаване с 5 /пет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр.
Карлово, област Пловдив, пл. „20 – ти юли” № 1.
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 „ЩЕРЕВ ТУР” АД, гр. Карлово,
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
тип Classic Blend Jackpot System (CBJS), идентификационен № CBJS 03696.
2. След промяната в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
№
1.
2.
3.
4.
5.

Тип, версия

Производител

Идентификационен
номер

Удостоверение за
одобрен тип ДП

Процент на
отчисление

JOPPY, Multi Jackpot
System
EGT Progressive
Jackpot тип VGJP1
BGJP 20.11, 1.01
BGJP 50-04, 1.01
Classic Blend Jackpot

„Джи.Пи.Ел” ЕООД

JP-MS092

024

1.0

10419

011

1.6

JP101102-024
JP100113-038
CBJS 03696

003
031
022

1.0
4.0
1.0

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

System (CBJS)

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.8.ЕТ„ПЕТЪР РАШКОВ”, гр. София /изх. № П-1829/26.07.2013 г./,/вх. № И1829/27.06.13г./
На 27.06.2013 г. с вх. № И-1829, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11,
чл. 32, чл. 38, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от ЕТ „ПЕТЪР
РАШКОВ”, гр. София, за 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. Гоце Делчев, обл. Благоевград, ул.
„Тодор Александров” № 38.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от Закона
за хазарта (ЗХ) се извърши проверка на представените документи и на съответствието
им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на Закона за хазарта и
Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за
даване на разрешения за извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни
такси поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11 и чл.
38, ал. 1 – 3, чл. 69, ал. 1 и 3 от Закона за хазарта, председателят на Държавната комисия
по хазарта предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат
направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. ДКХ да даде разрешение за извършване на промяна в издадения лиценз
на ЕТ „ПЕТЪР РАШКОВ”, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н
„Младост”, ж.к. „Младост – 1”, бл. 1, вх. 1, ЕИК: 130220658, представляван от Петър
Валентинов Рашков /физическо лице – търговец/, изразяваща се в увеличаване с 1 /един/
брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Гоце Делчев, обл. Благоевград, ул.
„Тодор Александров” № 38.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 20 /двадесет/
броя игрални автомата с 25 /двадесет и пет/ броя игрални места.
II. ДКХ да утвърди на ЕТ „ПЕТЪР РАШКОВ”, гр. София, Задължителни
игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални
автомати, включващи следните промени:
1. Промяна на броя игрални автомати, свързани към система за формиране
на премия джакпот:
1.1. Classic Blend Jackpot System (CBJS), с идент. № 01719 - /от 3 на 4/
2. Промени, съобразени с решение № 297/19.03.2013 г. на ДКХ.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.9.„БРИЗ-М”ЕООД,
1838/27.06.13г./

гр.

София

/изх.

№

П-1838/30.07.2013

г./,/вх.

№

И-
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На 27.06.2013 г. с вх. № И-1838, 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 „БРИЗМ” ЕООД, гр. София, за подмяна на 5 /пет/ 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. Свети Влас, община Несебър, област
Бургас, ул. „Русалка” № 4.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от Закона
за хазарта (ЗХ) се извърши проверка на представените документи и на съответствието
им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на Закона за хазарта и
Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за
даване на разрешения за извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни
такси поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11 и чл.
38, ал. 1 – 3, чл. 69, ал. 1 и 3 от Закона за хазарта, председателят на Държавната комисия
по хазарта предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат
направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. ДКХ да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз
на „БРИЗ-М” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Искър”,
ж.к. „Дружба 2”, до бл. 218, обект „Бриз”, ЕИК: 131386348, представлявано от Евтим
Христов Велев – управител, изразяващи се в подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр. Свети Влас, община Несебър, област Бургас, ул. „Русалка” № 4.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 18
/осемнадесет/ броя игрални автомата с 22 /двадесет и два/ 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, версия 1.01, с идент. № JP070928-011.
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 - 5
За - 5
Против - няма.
2.10.„БТД”ООД, гр. Несебър /изх. № П-1849/30.07.2013 г./,/вх. № И-1849/28.06.13г./
На 28.06.2013 г. с вх. № И-1849, 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 „БТД”
ООД, гр. Несебър, 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. Бургас, ул. „Цар Асен” № 7.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от Закона
за хазарта (ЗХ) се извърши проверка на представените документи и на съответствието
им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на Закона за хазарта и
Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за
даване на разрешения за извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни
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такси поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11 и чл.
38, ал. 1 – 3, чл. 69, ал. 1 и 3 от Закона за хазарта, председателят на Държавната комисия
по хазарта предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат
направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. ДКХ да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз
на „БТД” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Несебър, област Бургас, к.к.
„Слънчев бряг”, х-л „Карина” № 1, ЕИК: 147032721, представлявано от Константин
Петров Калоянов – управител, изразяващи се в подмяна на 3 /три/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. Бургас, ул. „Цар Асен” № 7.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 45 /четиридесет
и пет/ броя игрални автомата с 52 /петдесет и два/ броя игрални места.
ІІ. ДКХ да утвърди на „БТД” ООД, гр. Несебър, Задължителни игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати, включващи
следните промени:
1. Подмяна на 2 /два/ броя взаимно свързани игрални автомати към
система за формиране на премия джакпот:
- CAT 4 CASH, тип EGT-JS31, идентификационен номер 87430.
2. Подмяна на система за формиране на премия джакпот:
- Atronic Progressive Link Oxygen тип CASH FEVER, идентификационен
номер 3000009635 ще бъде подменена със система Atronic Progressive Link Oxygen тип
CASH FEVER, идентификационен номер 3000009647.
3. След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
№
1.
2.
3.
4.

Идентификационен номер

Удостоверение
за одобрен тип
ДП

Процент на
отчисление

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

JP 121011-101
JP 130412-108
JP 100719-101

003
003
052

1.0
1.0
2.0

87425

099

1.0

87430

095

5.0

Atronic International GmbH

3000009647

084

4.0

Тип, версия

Производител

BGJP 20.11, 1.01
BGJP 20.11, 1.01
BGJP 60-04, Fusion
Vega Jackpot System тип EGTJS22

5.

CAT 4 CASH тип EGT-JS31

6.

Atronic Progressive Link Oxygen
тип CASH FEVER

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.11.„К И К”ООД, гр. Монтана /изх. № П-1853/30.07.2013 г./,/вх. № И-1853/28.06.13г./
На 28.06.2013 г. с вх. № И-1853, 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 „КИК” ООД,
гр. Монтана, за увеличаване с 3 /три/ броя игрални автомата и утвърждаване на промени
в Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Вършец, област Монтана, ул. „Република” № 88.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от Закона
за хазарта (ЗХ) се извърши проверка на представените документи и на съответствието
им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на Закона за хазарта и

30

Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за
даване на разрешения за извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни
такси поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11 и чл.
38, ал. 1 – 3, чл. 69, ал. 1 и 3 от Закона за хазарта, председателят на Държавната комисия
по хазарта предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат
направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. ДКХ да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз
на „КИК” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Монтана, ул. „Антим Първи” №
4, ет. 3, ЕИК: 111012058, представлявано от Юлиан Иванов Младенов – управител и
Красен Ангелов Кръстев – управител, заедно и поотделно, изразяващи се в увеличаване
с 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Вършец, област Монтана, ул.
„Република” № 88.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 15 /петнадесет/
броя игрални автомата с 15 /петнадесет / броя игрални места.
ІІ. ДКХ да утвърди на „КИК” ООД, гр. Монтана, Задължителни игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати, включващи
следните промени:
Промяна на броя игрални автомати, свързани към системи за формиране на
премия джакпот:
- тип BGJP 60-04, версия Fusion, с идент. № JP060620-015;
- JP-MS, с идент. № JP-MS 014.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.12.„К И К”ООД, гр. Монтана /изх. № П-1854/29.07.2013 г./,/вх. № И-1854/28.06.13г./
На 28.06.2013 г. с вх. № И-1854, 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 „К И К” ООД, гр.
Монтана, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомати, намаляване с 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. Нова Загора, област Сливен, ул. „Васил Левски” № 57.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от Закона
за хазарта (ЗХ) се извърши проверка на представените документи и на съответствието
им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на Закона за хазарта и
Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за
даване на разрешения за извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни
такси поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11 и чл.
38, ал. 1 – 3, чл. 69, ал. 1 и 3 от Закона за хазарта, председателят на Държавната комисия
по хазарта предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат
направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. ДКХ да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на
„К И К” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Монтана, ул. “Антим Първи” №
4, ет. 3, ЕИК: 111012058, представлявано заедно и поотделно от Юлиан Иванов
Младенов и Красен Ангелов Кръстев – управители, изразяващи се в подмяна на 3 /три/
броя игрални автомати и намаляване с 3 /три/ броя игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Нова Загора, област Сливен, ул. „Васил Левски” № 57.
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След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 15 /петнадесет/
броя игрални автомата с 18 /осемнадесет/ броя игрални места.
ІІ. ДКХ да утвърди на „К И К” ООД, гр. Монтана, 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 20.11, версия 1.01, с идентификационен № JP071210-018.
2. Промяна на броя взаимно свързани автомати към системи за формиране
на премия джакпот:
2.1. KING GAMES, тип Multi Net, с идент. № 0000001030 - /от 11 на 9/.
2.2. тип BGJP 60-04, версия Fusion, с идент. № JP090902-005 - /от 2 на 4/.
2.3. EGT Progressive Jackpot, тип VGJP1, с идент. № 12132 - /от 7 на 5/.
3. След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 4 /четири/ броя
джакпот системи:
№

Тип, версия

Производител

Идент.
нен номер

1.
2.
3.
4.

KING GAMES, Multi Net
BGJP 60-04, Fusion
Classic Blend Jackpot System (CBJS)
EGT Progressive Jackpot, VGJP1

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

0000001030
JP 090902-005
CBJS 3506
12132

Уд-ние за
одобрен
тип ДП
006
052
022
011

Процент
на
отчисл.
2,5
2,0
1,5
1.5

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.13.„К И К”ООД, гр. Монтана /изх. № П-1855/29.07.2013 г./,/вх. № И-1855/28.06.13г./
На 28.06.2013 г. с вх. № И-1855, 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 „К И К”
ООД, гр. Монтана, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат и утвърждаване на
промяна в Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Монтана, бул. „Трети март” № 53.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от Закона
за хазарта (ЗХ) се извърши проверка на представените документи и на съответствието
им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на Закона за хазарта и
Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за
даване на разрешения за извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни
такси поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11 и чл.
38, ал. 1 – 3, чл. 69, ал. 1 и 3 от Закона за хазарта, председателят на Държавната комисия
по хазарта предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат
направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. ДКХ да даде разрешение за извършване на промяна в издадения лиценз на
„К И К” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Монтана, ул. “Антим Първи” №
4, ет. 3, ЕИК: 111012058, представлявано заедно и поотделно от Юлиан Иванов
Младенов и Красен Ангелов Кръстев – управители, изразяваща се в подмяна на 1 /един/
брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Монтана, бул. „Трети март” № 53.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 23 /двадесет и три/
броя игрални автомати с 28 /двадесет и осем/ броя игрални места.
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ІІ. ДКХ да утвърди на „К И К” ООД, гр. Монтана, Задължителни
игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати,
включващи следната промяна:
1. Подмяна на игрален автомат към система за формиране на премия
джакпот:
1.1. Classic Blend Jackpot System (CBJS), с идент. № CBJS 01712..
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.14.„К И К”ООД, гр. Монтана /изх. № П-1856/30.07.2013 г./,/вх. № И-1856/28.06.13г./
На 28.06.2013 г. с вх. № И-1856, 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 „К И К”
ООД, гр. Монтана, 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. Берковица, област Монтана,
ул. „Николаевска” № 11, бл. 22.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от Закона
за хазарта (ЗХ) се извърши проверка на представените документи и на съответствието
им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на Закона за хазарта и
Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за
даване на разрешения за извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни
такси поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11 и чл.
38, ал. 1 – 3, чл. 69, ал. 1 и 3 от Закона за хазарта, председателят на Държавната комисия
по хазарта предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат
направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. ДКХ да даде разрешение за извършване на промяна в издадения лиценз
на „К И К” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Монтана, ул. „Антим Първи”
№ 4, ет. 3, ЕИК: 111012058, представлявано от Юлиан Иванов Младенов – управител и
Красен Ангелов Кръстев – управител, заедно и поотделно, изразяваща се в подмяна на 1
/един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Берковица, област Монтана,
ул. „Николаевска” № 11, бл. 22.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 15 /петнадесет/
броя игрални автомата с 15 /петнадесет/ броя игрални места.
ІІІ. ДКХ да утвърди на „К И К” ООД, гр. Монтана, Задължителни игрални
условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални автомати,
включващи следните промени:
Подмяна на игрален автомат, свързан към системи за формиране на
премия джакпот:
- KING GAMES, тип Multi Net, идентификационен № 0000001037;
- тип Classic Blend Jackpot System (CBJS), идентификационен № CBJS
03508.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5

33

За - 5
Против - няма.
2.15.„ЕКСПРЕС-ВАРНА”ЕООД, гр. Варна /изх. № П-1864/30.07.2013 г./,/вх. № И1864/28.06.13г./
На 28.06.2013 г. с вх. № И-1864, 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 „ЕКСПРЕСВАРНА” ЕООД, гр. Варна, 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. Провадия, област
Варна, площад „Централен”, кино „Н. Й. Вапцаров”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от Закона
за хазарта (ЗХ) се извърши проверка на представените документи и на съответствието
им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на Закона за хазарта и
Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за
даване на разрешения за извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни
такси поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11 и чл.
38, ал. 1 – 3, чл. 69, ал. 1 и 3 от Закона за хазарта, председателят на Държавната комисия
по хазарта предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат
направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. ДКХ да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на
„ЕКСПРЕС-ВАРНА” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Варна, р-н
„Приморски”, ул. „Жеравна” № 7, ЕИК: 813070782, представлявано от Тихомир
Костадинов Димитров – управител, изразяващи се в увеличаване с 5 /пет/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. Провадия, област Варна, площад „Централен”, кино
„Н. Й. Вапцаров”.
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 „ЕКСПРЕС-ВАРНА” ЕООД, гр. Варна,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри
с игрални автомати, включващи следните промени:
1. Инсталиране на 2 /два/ броя системи за формиране на премия джакпот:
- тип Gauya Quest Jackpot, идентификационен № 00JM5015.
- Vega Jackpot System тип EGT - JS22, идентификационен № 88536.
2. Промяна на броя игрални автомати, свързани към система за формиране
на премия джакпот тип JP-MS, идентификационен № JP-MS014.
3. След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
№

Тип, версия

Производител

1.
2.
3.

BGJP 20.11, 1.01
JP-MS
Gauya Quest Jackpot
Vega Jackpot System тип
EGT - JS22

„Казино Технологии” АД
“Джи.Пи.Ел” ЕООД
„ДЖИ.ПИ.ЕЛ” ЕООД
„Евро Геймс Технолоджи”
ООД

4.

Идентификационен
номер

Удостоверение за
одобрен тип ДП

Процент на
отчисление

JP 050120-059
JP-MS014
00JM5015

003
008
099

1.0
1.0
4.0

88536

098

1.0

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
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За - 5
Против - няма.
2.16.ЕТ„ДЕНИ – ДЕНКА ВЕЛЕВА – СТЕЛА ВЕЛЕВА”, гр. Стара Загора /изх. № П1869/29.07.2013 г./,/вх. № И-1869/01.07.13г./
На 01.07.2013 г. с вх. № И-1869, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл.
32, чл. 38, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от ЕТ „ДЕНИ ДЕНКА ВЕЛЕВА - СТЕЛА ВЕЛЕВА”, гр. Стара Загора, за подмяна на 7 /седем/ броя
игрални автомата, увеличаване с 1 /един/ брой игрален автомат с 3 /три/ 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. Стара
Загора, ул. „Стефан Стамболов” № 42.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от Закона
за хазарта (ЗХ) се извърши проверка на представените документи и на съответствието
им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на Закона за хазарта и
Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за
даване на разрешения за извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни
такси поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11 и чл.
38, ал. 1 – 3, чл. 69, ал. 1 и 3 от Закона за хазарта, председателят на Държавната комисия
по хазарта предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат
направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. ДКХ да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз
на ЕТ „ДЕНИ - ДЕНКА ВЕЛЕВА - СТЕЛА ВЕЛЕВА” със седалище и адрес на
управление: гр. Стара Загора, ул. „Георги Бенев” № 17, ЕИК: 201132099, представляван
от Стела Стоянова Велева /физическо лице – търговец/, изразяващи се в подмяна на 7
/седем/ броя игрални автомата и увеличаване с 1 /един/ брой игрален автомат с 3 /три/
броя игрални места в игрална зала с адрес: гр. Стара Загора, ул. „Стефан Стамболов” №
42.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 28 /двадесет и
осем/ броя игрални автомата с 30 /тридесет/ броя игрални места.
ІІ. ДКХ да утвърди на ЕТ „ДЕНИ - ДЕНКА ВЕЛЕВА - СТЕЛА ВЕЛЕВА”,
гр. Стара Загора,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни
игри с игрални автомати, включващи следните промени:
1. Инсталиране на 1 /един/ брой система за формиране на премия джакпот
тип BGJP 60-04, версия Fusion, идентификационен № JP130627-017.
2. Актуализиране на списъците с игрални автомати, свързани към системи
за формиране на премия джакпот.
3. Промяна на броя игрални автомати, свързани към системи за формиране
на премия джакпот:
- тип BGJP 60-04, версия Fusion, идентификационен № JP100116-002.
- тип BGJP 20.11, версия 1.01, идентификационен № JP041020-021.
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:
№

Тип, версия

Производител

Идентификационен
номер

Удостоверение за
одобрен тип ДП

Процент на
отчисление

1.
2.
3.
4.

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

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

JP041020-021
JP090323-036
JP100116-002
JP130627-017

003
003
052
052

1.0
1.0
2.0
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 - 5
За - 5
Против - няма.
2.17.ЕТ„ДЕНИ – ДЕНКА ВЕЛЕВА – СТЕЛА ВЕЛЕВА”, гр. Стара Загора /изх. № П1870/29.07.2013 г./,/вх. № И-1870/01.07.13г./
На 01.07.2013 г. с вх. № И-1870, 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 ЕТ „ДЕНИ - ДЕНКА
ВЕЛЕВА - СТЕЛА ВЕЛЕВА”, гр. Стара Загора, за увеличаване с 1 /един/ брой игрален
автомат за игрална зала с адрес: гр. Малко Търново, област Бургас, ул. „Александър
Стамболийски” № 5А.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от Закона
за хазарта (ЗХ) се извърши проверка на представените документи и на съответствието
им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на Закона за хазарта и
Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за
даване на разрешения за извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни
такси поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11 и чл.
38, ал. 1 – 3, чл. 69, ал. 1 и 3 от Закона за хазарта, председателят на Държавната комисия
по хазарта предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат
направеното предложение и да вземат решение, с което:
ДКХ да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на
ЕТ „ДЕНИ - ДЕНКА ВЕЛЕВА - СТЕЛА ВЕЛЕВА” със седалище и адрес на управление:
гр. Стара Загора, ул. „Георги Бенев” № 17, ЕИК: 201132099, представляван от Стела
Стоянова Велева /физическо лице – търговец/, изразяващи се в увеличаване с 1 /един/
брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Малко Търново, област Бургас, ул.
„Александър Стамболийски” № 5А.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 13 /тринадесет/
броя игрални автомата с 15 /петнадесет/ броя игрални места.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.18.„БЛИЦ ТРЕЙД КЪМПАНИ”ООД, гр. София /изх. № П-1872/29.07.2013 г./,/вх.
№ И-1872/01.07.13г./
На 01.07.2013 г. с вх. № И-1872, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11,
чл. 32, чл. 38, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „БЛИЦ
ТРЕЙД КЪМПАНИ” ООД, гр. София, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата,
намаляване с 1 /един/ брой игрален автомат и утвърждаване на промени в Задължителни
игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати за
игрална зала с адрес: гр. Разлог, обл. Благоевград, ул. „Бяла река” № 12.
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В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от Закона
за хазарта (ЗХ) се извърши проверка на представените документи и на съответствието
им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на Закона за хазарта и
Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за
даване на разрешения за извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни
такси поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11 и чл.
38, ал. 1 – 3, чл. 69, ал. 1 и 3 от Закона за хазарта, председателят на Държавната комисия
по хазарта предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат
направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. „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 3 /три/ броя игрални автомата и намаляване с 1 /един/ брой игрален
автомат в игрална зала с адрес: гр. Разлог, обл. Благоевград, ул. „Бяла река” № 12.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 16
/шестнадесет/ броя игрални автомата с 20 /двадесет/ 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. Подмяна на система за формиране на премия джакпот:
Система тип BGJP 20.11, версия 1.01, идентификационен № JP120316-017
ще бъде подменена със система тип BGJP 20.11, версия 1.01, идентификационен №
JP130624-104.
2. Промяна на броя игрални автомати, свързани към системи за
формиране на премии джакпот тип BGJP 20.11, версия 1.01, идентификационен номер JP
050810-002.
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:
№

Тип, версия

Производител

1.
2.
3.

BGJP 20.11, 1.01
BGJP 20.11, 1.01
BGJP 60-04, Fusion
EGT Progressive Jackpot,
VGJP 1

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

4.

Идентификационен
номер

Удостоверение за
одобрен тип ДП

Процент на
отчисление

JP 050810-002
JP130624-104
JP 110526-013

003
003
052

1.0
1.0
2.0

05487

011

1.6

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.19.„МОТ 70”ЕООД, гр. Бургас /изх. № П-1890/29.07.2013 г./,/вх. № И1890/02.07.13г./
На 02.07.2013 г. с вх. № И-1890, 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,
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гр. Бургас, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат, увеличаване с 5 /пет/ броя
игрални автомата 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. Бургас, ж.к. „Братя Миладинови”, срещу бл. № 5.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от Закона
за хазарта (ЗХ) се извърши проверка на представените документи и на съответствието
им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на Закона за хазарта и
Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за
даване на разрешения за извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни
такси поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11 и чл.
38, ал. 1 – 3, чл. 69, ал. 1 и 3 от Закона за хазарта, председателят на Държавната комисия
по хазарта предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат
направеното предложение и да вземат 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
5 /пет/ броя игрални автомата с 10 /десет/ броя игрални места в игрална зала с адрес: гр.
Бургас, ж.к. „Братя Миладинови”, срещу бл. № 5.
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 следните промени:
1. Промяна на броя игрални автомати, свързани към система за формиране
на премия джакпот тип Classic Blend Jackpot System (CBJS), идентификационен № CBJS
07538.
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 - 5
За - 5
Против - няма.
2.20.ЕТ„СИ-ЕЛ-ЕЛИТ – ЖЕЧО МАРИНОВ”, гр. Бургас /изх. № П-1903/30.07.2013
г./,/вх. № И-1903/04.07.13г./
На 04.07.2013 г. с вх. № И-1903, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл.
32, чл. 38, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „СИ-ЕЛЕЛИТ – ЖЕЧО МАРИНОВ”, гр. Бургас, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата,
увеличаване с 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. Бургас, ж.к. „Славейков”, бл. № 125, партер.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от Закона
за хазарта (ЗХ) се извърши проверка на представените документи и на съответствието
им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на Закона за хазарта и
Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за
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даване на разрешения за извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни
такси поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11 и чл.
38, ал. 1 – 3, чл. 69, ал. 1 и 3 от Закона за хазарта, председателят на Държавната комисия
по хазарта предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат
направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. ДКХ да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз
на ЕТ „СИ-ЕЛ-ЕЛИТ – ЖЕЧО МАРИНОВ” със седалище и адрес на управление: гр.
Бургас, кв. „Славейков”, бл. 71, вх. 8, ет. 5, ап. 13, ЕИК: 812094175, представляван от
Жечо Иванов Маринов /физичeско лице – търговец/, изразяващи се в подмяна на 5 /пет/
броя игрални автомата и увеличаване с 10 /десет/ броя игрални автомати в игрална зала
с адрес: гр. Бургас, ж.к. „Славейков”, бл. № 125, партер.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 30 /тридесет/
броя игрални автомата с 30 /тридесет/ броя игрални места.
ІІ. ДКХ да утвърди на ЕТ „СИ-ЕЛ-ЕЛИТ – ЖЕЧО МАРИНОВ”, гр.
Бургас,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни
игри с игрални автомати, включващи следните промени:
1. Подмяна на система за формиране на премия джакпот:
- система тип DGP - Jewel Jackpots, версия 1.00, идентификационен № ДП
0444 ще бъде подменена със система тип DLV Gauya Quest, идентификационен № ДП
0444.
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:
№

Тип, версия

Производител

1.

BGJP 20.11, 1.01

2.

Classic Blend Jackpot System (CBJS)

„Казино Технологии” АД
„Евро Геймс Технолоджи”
ООД
„КАЗИНО ИГРИ И
ИНОВАЦИИ” ЕООД

3.

DLV Gauya Quest

Удостоверение Процент
Идентификационе
на
за одобрен тип
н номер
отчисле
ДП
ние
JP 100512-101
003
1.0
CBJS 03773

022

1.9

ДП 0444

104

2.5

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.21.„ГРАНД КАЗИНО-1”ООД, гр. София /изх. № П-1906/29.07.2013 г./,/вх. № И1906/04.07.13г./
На 04.07.2013 г. с вх. № И-1906, 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 „ГРАНД
КАЗИНО - 1” 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. София, бул. „Андрей
Сахаров” № 74А.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от Закона
за хазарта (ЗХ) се извърши проверка на представените документи и на съответствието
им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на Закона за хазарта и
Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за
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даване на разрешения за извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни
такси поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11 и чл.
38, ал. 1 – 3, чл. 69, ал. 1 и 3 от Закона за хазарта, председателят на Държавната комисия
по хазарта предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат
направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. ДКХ да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз
на „ГРАНД КАЗИНО - 1” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Лозенец”, ул. „Кричим” № 63, ЕИК: 175258559, представлявано от Галин Тотьов
Василев - управител, изразяващи се в подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Андрей Сахаров” № 74А.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 69 /шестдесет и
девет/ броя игрални автомата с 87 /осемдесет и седем/ броя игрални места.
ІІ. ДКХ да утвърди на „ГРАНД КАЗИНО - 1” ООД, гр. София,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни
игри с игрални автомати, включващи следните промени:
1. Подмяна на игрални автомати, свързани към системи за формиране на
премия джакпот:
- тип CASINO LINK SYSTEM, идентификационен номер 022;
- CAT 4 CASH тип EGT-JS31, идентификационен номер 85623.
2. Нова месечна бонус игра.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.22.„РАДКА МОСКОВА”ООД, гр. Самоков /изх. № П-1915/29.07.2013 г./,/вх. № И1915/05.07.13г./
На 05.07.2013 г. с вх. № И-1915, 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 и
утвърждаване на промяна в Задължителни игрални условия и правила за организиране
на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Костинброд, Софийска
област, ул. „Охрид” № 11.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от Закона
за хазарта (ЗХ) се извърши проверка на представените документи и на съответствието
им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на Закона за хазарта и
Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за
даване на разрешения за извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни
такси поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11 и чл.
38, ал. 1 – 3, чл. 69, ал. 1 и 3 от Закона за хазарта, председателят на Държавната комисия
по хазарта предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат
направеното предложение и да вземат 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 в игрална зала с
адрес: гр. Костинброд, Софийска област, ул. „Охрид” № 11.
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След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 12 /дванадесет/
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:
Подмяна на игрални автомати, свързани към система за формиране на
премия джакпот:
- тип Classic Blend Jackpot System (CBJS), идентификационен номер CBJS
71621.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.23.„ПОЛО 11”ЕООД, гр. София /изх. № П-1948/25.07.2013 г./,/вх. № И1948/08.07.13г./
На 08.07.2013 г. с вх. № И-1948, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11,
чл. 32, чл. 38, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПОЛО
11” ЕООД, гр. София, за подмяна на 3 /три/ 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
с адрес: гр. Стара Загора, бул. „Митрополит Методи Кусев” № 7.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от Закона
за хазарта (ЗХ) се извърши проверка на представените документи и на съответствието
им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на Закона за хазарта и
Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за
даване на разрешения за извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни
такси поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11 и чл.
38, ал. 1 – 3, чл. 69, ал. 1 и 3 от Закона за хазарта, председателят на Държавната комисия
по хазарта предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат
направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. ДКХ да даде разрешение за извършване на промени в даденото
разрешение на „ПОЛО 11” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Средец”, ул. „Славянска” № 29, ет. 2, ЕИК: 130464790, представлявано от Мариета
Георгиева Цекова - Димитрова - управител, изразяващи се в подмяна на 3 /три/ броя
игрални автомата и увеличаване с 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Стара Загора, бул. „Митрополит Методи Кусев” № 7.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 65 /шестдесет и
пет/ броя игрални автомата с 70 /седемдесет/ броя игрални места.
ІІ. ДКХ да утвърди на „ПОЛО 11” ЕООД, гр. София, Задължителни
игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати,
включващи следните промени:
1. Промяна на броя игрални автомати, свързани към системи за
формиране на премия джакпот:
- тип Atronic Progressive Link Oxygen, версия Cash Fever,
идентификационен номер 3000003928;
- тип AGTJP, идентификационен номер JP 06-07-0003.
2. Инсталиране на 1 /един/ брой система за формиране на премия джакпот:
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- тип BGJP 60-04, версия Fusion, идентификационен номер JP130418-125.
3. След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:

CBJS 03656
CBJS 03624
05343
JP 080213-113
JP 080213-114
JP 080213-115

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

Процент
на
отчисл.
0.6
0,3
1.6
0.7
0.7
0.7

Atronic International GmbH

43081489

054

4.3

Atronic International GmbH

3000003928

084

4.0

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

81604
JP 06-07-0003
JP130418-125

095
023
052

4.9
0.6
2.0

№

Тип, версия

Производител

Идент. номер

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

Classic Blend Jackpot System (CBJS)
Classic Blend Jackpot System (CBJS)
EGT Progressive Jackpot, VGJP1
BGJP 20.11, 1.01
BGJP 20.11, 1.01
BGJP 20.11, 1.01
Atronic Progressive Link, King Kong
Cash
Atronic Progressive Link Oxygen,
CASH FEVER
CAT 4 CASH, EGT- JS31
AGTJP
BGJP 60-04, Fusion

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

7.
8.
9.
10.
11.

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.24.„ПРОФОНДО 2000”ЕООД, гр. София /изх. № П-1951/26.07.2013 г./,/вх. № И1951/08.07.13г./
На 08.07.2013 г. с вх. № И-1951, 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 „ПРОФОНДО
2000” 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. Монтана, бул. „Трети март” № 39.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от Закона
за хазарта (ЗХ) се извърши проверка на представените документи и на съответствието
им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на Закона за хазарта и
Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за
даване на разрешения за извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни
такси поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11 и чл.
38, ал. 1 – 3, чл. 69, ал. 1 и 3 от Закона за хазарта, председателят на Държавната комисия
по хазарта предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат
направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. ДКХ да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз
на „ПРОФОНДО 2000” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Средец”, ул. „Славянска” № 29, ет. 2, ЕИК: 130130762, представлявано от Мариета
Георгиева Цекова - Димитрова - управител, изразяващи се в подмяна на 3 /три/ броя
игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Монтана, бул. „Трети март” № 39.
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 „ПРОФОНДО 2000” ЕООД, гр. София,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати, включващи промяна в правилата, съобразена 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 - 5
За - 5
Против - няма.
2.25.„ГРАНД МАКАО СОФИЯ”ЕООД, гр. София /изх. № П-1956/25.07.2013 г./,/вх.
№ И-1956/08.07.13г./
На 08. 07.2013 г. с вх. № И-1956, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11,
чл. 32, чл. 38, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от "ГРАНД
МАКАО СОФИЯ" ЕООД, гр. София, за подмяна с 3 /три/ броя игрални автомати,
намаляване с 1 /един/ брой игрален автомат и утвърждаване на промени в Задължителни
игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати за
игрална зала с адрес: гр. София, ул. „Костенски водопад” № 102.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от Закона
за хазарта (ЗХ) се извърши проверка на представените документи и на съответствието
им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на Закона за хазарта и
Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за
даване на разрешения за извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни
такси поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11 и чл.
38, ал. 1 – 3, чл. 69, ал. 1 и 3 от Закона за хазарта, председателят на Държавната комисия
по хазарта предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат
направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. ДКХ да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз
на "ГРАНД МАКАО СОФИЯ" ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София,
район „Витоша”, ул. „Тодор Каблешков” № 53, вх. В, ап. 206, ЕИК: 201903610,
представлявано от Иво Велков Иванов – управител, изразяващи се в подмяна на 3 /три/
броя игрални автомати и намаляване с 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с
адрес: гр. София, ул. „Костенски водопад” № 102.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 44 /четиридесет
и четири/ броя игрални автомата с 51 /петдесет и един/ броя игрални места.
ІІ. ДКХ да утвърди на "ГРАНД МАКАО СОФИЯ" 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 система за формиране
на премия джакпот: CAT 4 CASH.тип EGT-JS31, идентификационен номер 82661;
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 - 5
За - 5
Против - няма.
2.26.„ГРАНД МАКАО СОФИЯ”ЕООД, гр. София /изх. № П-1957/25.07.2013 г./,/вх.
№ И-1957/08.07.13г./
На 08. 07.2013 г. с вх. № И-1957, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11,
чл. 32, чл. 38, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от "ГРАНД
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МАКАО СОФИЯ" ЕООД, гр. София, за намаляване с 1 /един/ брой игралeн 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. Видин, ул. „Цар
Александър ІІ” № 70, хотел „Ровно”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от Закона
за хазарта (ЗХ) се извърши проверка на представените документи и на съответствието
им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на Закона за хазарта и
Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за
даване на разрешения за извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни
такси поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11 и чл.
38, ал. 1 – 3, чл. 69, ал. 1 и 3 от Закона за хазарта, председателят на Държавната комисия
по хазарта предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат
направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. ДКХ да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз
на "ГРАНД МАКАО СОФИЯ" ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София,
район „Витоша”, ул. „Тодор Каблешков” № 53, вх. В, ап. 206, ЕИК: 201903610,
представлявано от Иво Велков Иванов – управител, изразяващи се в намаляване с 1
/един/ брой игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Видин, ул. „Цар Александър ІІ”
№ 70, хотел „Ровно”.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 21 /двадесет и
един/ броя игрални автомата с 28 /двадесет и осем/ броя игрални места.
ІІ. ДКХ да утвърди на "ГРАНД МАКАО СОФИЯ" 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 система за формиране
на премия джакпот: CAT 4 CASH.тип EGT-JS31, идентификационен номер 85188.;
2. Промени в правилата, съобразени с Решение № 297/19.03.2013 г. на
ДКХ;
3. Преустановява се организирането на бонус игри.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.27.„ГАРАНТ ГРУП”ЕООД, гр. Раднево /изх. № П-1961/29.07.2013 г./,/вх. № И1961/08.07.13г./
На 08.07.2013 г. с вх. № И-1961, 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 „ГАРАНТ
ГРУП” ЕООД, гр. Раднево, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата, намаляване с 1
/един/ брой игрален автомат и утвърждаване на промени в Задължителни игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала
с адрес: гр. Раднево, област Стара Загора, ул. „Заводска” № 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от Закона
за хазарта (ЗХ) се извърши проверка на представените документи и на съответствието
им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на Закона за хазарта и
Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за
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даване на разрешения за извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни
такси поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11 и чл.
38, ал. 1 – 3, чл. 69, ал. 1 и 3 от Закона за хазарта, председателят на Държавната комисия
по хазарта предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат
направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. ДКХ да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз
на „ГАРАНТ ГРУП” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Раднево, област
Стара Загора, ул. „Детелина”, бл. 4, вх. А, ет. 7, ап. 19, ЕИК: 123602324, представлявано
от Румен Йорданов Динев – управител, изразяващи се в подмяна на 5 /пет/ броя игрални
автомата и намаляване с 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр.
Раднево, област Стара Загора, ул. „Заводска” № 1.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 21 /двадесет и
един/ броя игрални автомата с 21 /двадесет и един/ броя игрални места.
ІІ. ДКХ да утвърди на „ГАРАНТ ГРУП” ЕООД, гр. Раднево,
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 № 85499
ще бъде подменена със система Vega Jackpot System тип EGT-JS22, идентификационен
№ 88368.
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:
№

Тип, версия

4.

BGJP 20.11, 1.01

5.

BGJP 60-04, Fusion

Производител
„Казино технологии”
АД
„Казино технологии”
АД

JP110505-015

Удостовер
ение
за
одобрен
003

JP110505-016

052

2.0

Идентификационен
номер

Процент на
отчисление
1.0

6.

Vega Jackpot System тип EGT-JS22

„Евро Геймс
Технолоджи” ООД

88368

099

1.9

7.

EGT Progressive Jackpot, VGJP1

„Евро Геймс
Технолоджи” ООД

80955

011

1.5

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.28.„БЛИЦ ТРЕЙД КЪМПАНИ”ООД, гр. София /изх. № П-1962/29.07.2013 г./,/вх.
№ И-1962/09.07.13г./
На 09.07.2013 г. с вх. № И-1962, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11,
чл. 32, чл. 38, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „БЛИЦ
ТРЕЙД КЪМПАНИ” ООД,
гр. София, за подмяна на 2 /два/ броя игрални
автомата и утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Девин,
област Смолян, х-л „Девин”.
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.
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При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на Закона за хазарта и
Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за
даване на разрешения за извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни
такси поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11 и чл.
38, ал. 1 – 3, чл. 69, ал. 1 и 3 от Закона за хазарта, председателят на Държавната комисия
по хазарта предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат
направеното предложение и да вземат 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, Рашо Колев Рашков и Борислав Душков Михайлов управители, заедно и поотделно, изразяващи се в подмяна на 2 /два/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. Девин, област Смолян, х-л „Девин”.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 15 /петнадесет/
броя игрални автомата с 15 /петнадесет/ 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:
1. Промяна на броя игрални автомати, свързани към система за формиране
на премия джакпот:
- тип BGJP 20-11, версия 1.01, идентификационен номер JP070918-013.
2. Подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат към система за формиране на
премия джакпот:
- тип BGJP 60-04, версия Fusion, идентификационен номер JP081028-001.
3. Промяна в правилата, съобразена с Решение № 297/19.03.2013 г. на
ДКХ.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.29.ЕТ„КОСТА АЛЕКСИЕВ НИКОЛОВ-КАН”, гр. Нова Загора /изх. № П1965/29.07.2013 г./,/вх. № И-1965/10.07.13г./
На 10.07.2013 г. с вх. № И-1965, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл.
32, чл. 38, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „КОСТА
АЛЕКСИЕВ НИКОЛОВ-КАН”, гр. Нова Загора, за подмяна на 3 /три/ броя игрални
автомата, увеличаване с 5 /пет/ броя игрални автомата и утвърждаване на промени в
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Бургас, кв. „Сарафово”, УПИ VІІІ в кв. 51.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от Закона
за хазарта (ЗХ) се извърши проверка на представените документи и на съответствието
им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на Закона за хазарта и
Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за
даване на разрешения за извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни
такси поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11 и чл.
38, ал. 1 – 3, чл. 69, ал. 1 и 3 от Закона за хазарта, председателят на Държавната комисия
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по хазарта предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат
направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. ДКХ да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз
на „ЕТ „КОСТА АЛЕКСИЕВ НИКОЛОВ-КАН” със седалище и адрес на управление: гр.
Нова Загора, област Сливен, ул. „Цар Освободител” № 27, ЕИК: 119034487,
представляван от Коста Алексиев Николов /физическо лице – търговец/, изразяващи се в
подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата и увеличаване с 5 /пет/ броя игрални автомата
в игрална зала с адрес: гр. Бургас, кв. „Сарафово”, УПИ VІІІ в кв. 51.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 28 /двадесет и
осем/ броя игрални автомата с 30 /тридесет/ броя игрални места.
ІІ. ДКХ да утвърди на ЕТ „КОСТА АЛЕКСИЕВ НИКОЛОВ-КАН”, гр.
Нова Загора,
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:
- EGT Progressive Jackpot тип VGJP1, идентификационен номер 09079.
2. Промяна на броя игрални автомати, свързани към система за формиране
на премия джакпот:
- тип BGJP 60-04, версия Fusion, идентификационен номер JР 110222-005.
3. Подмяна на игрални автомати, свързани към система за формиране на
премия джакпот:
- тип BGJP 60-04, версия Fusion, идентификационен номер JР 110222-005.
4. Нови ПАРИЧНИ ПРЕМИИ „БОНУС”.
5. Промени в правилата, съобразени с Решение № 297/19.03.2013 г. на
ДКХ.
6. След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
№

Тип, версия

8.

BGJP 60-04, Fusion

9.

Vega Jackpot System тип EGT-JS22

10.

BGJP 20.11, 1.01

11.

EGT Progressive Jackpot тип
VGJP1

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

Идентификационен
номер

Удостоверение
за одобрен тип
ДП

Процент на
отчисление

JР 110222-005

052

2.0

83623

099

1.9

JP 110222-004

003

1.0

09079

011

1.0

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.30.„ОЛИМП 09”ООД, гр. Пловдив /изх. № П-1972/30.07.2013 г./,/вх. № И1972/11.07.13г./
На 11.07.2013 г. с вх. № И-1972, 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 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. Пловдив, ж.к. „Тракия”, ул.
„Съединение” № 27А.
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В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от Закона
за хазарта (ЗХ) се извърши проверка на представените документи и на съответствието
им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на Закона за хазарта и
Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за
даване на разрешения за извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни
такси поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11 и чл.
38, ал. 1 – 3, чл. 69, ал. 1 и 3 от Закона за хазарта, председателят на Държавната комисия
по хазарта предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат
направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. 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 1 /един/ брой
игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ж.к. „Тракия”, ул. „Съединение” №
27А.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 56 /петдесет и
шест/ броя игрални автомата с 63 /шестдесет и три/ броя игрални места.
ІІ. ДКХ да утвърди на „ОЛИМП 09” ООД, гр. Пловдив, Задължителни
игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати,
включващи следните промени:
1. Подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат към система за формиране на
премия джакпот:
- ATRONIC, тип KING KONG CASH, идентификационен номер
11030926.
2. Промяна в месечна бонус игра.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.31.„КАЗИНО ЦЕНТРАЛ”ООД, гр. Пловдив /изх. № П-1973/30.07.2013 г./,/вх. № И1973/11.07.13г./
На 11.07.2013 г. с вх. № И-1973, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл.
32, чл. 38, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО
ЦЕНТРАЛ” ООД, гр. Пловдив, 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. Пловдив, район
„Централен”, бул. „Христо Ботев” № 116.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от Закона
за хазарта (ЗХ) се извърши проверка на представените документи и на съответствието
им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на Закона за хазарта и
Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за
даване на разрешения за извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни
такси поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11 и чл.
38, ал. 1 – 3, чл. 69, ал. 1 и 3 от Закона за хазарта, председателят на Държавната комисия
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по хазарта предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат
направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. ДКХ да даде разрешение за извършване на промяна в издадения лиценз
на „КАЗИНО ЦЕНТРАЛ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, район
„Западен”, ул. „Копривщица” № 36А – офис 9, ЕИК: 202036563, представлявано от Ваня
Алексиева Дакова – управител, изразяваща се в подмяна на 1 /един/ брой игрален
автомат в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, район „Централен”, бул. „Христо Ботев” №
116.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 46 /четиридесет
и шест/ броя игрални автомата с 53 /петдесет и три/ броя игрални места.
ІІ. ДКХ да утвърди на „КАЗИНО ЦЕНТРАЛ” ООД, гр. Пловдив,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни
игри с игрални автомати, включващи следните промени:
1. Подмяна на игрален автомат, свързан към система за формиране на
премия джакпот:
- Atronic Progressive Link тип King Kong Cash, идентификационен номер
43081677.
2. Промени в Месечни бонус игри.
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 - 5
За - 5
Против - няма.
2.32.„ЛОТОС 93”ООД, гр. Стамболийски /изх. № П-1976/30.07.2013 г./,/вх. № И1976/11.07.13г./
На 11.07.2013 г. с вх. № И-1976, 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 2 /два/ броя игрални автомата, увеличаване с
4 /четири/ броя игрални автомата и утвърждаване на промени в Задължителни игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Стамболийски, област Пловдив, ул. „Търговска” № 72, парцел І-1321 от кв. 56.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от Закона
за хазарта (ЗХ) се извърши проверка на представените документи и на съответствието
им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на Закона за хазарта и
Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за
даване на разрешения за извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни
такси поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11 и чл.
38, ал. 1 – 3, чл. 69, ал. 1 и 3 от Закона за хазарта, председателят на Държавната комисия
по хазарта предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат
направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. ДКХ да даде разрешение за извършване на промени 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, Атанас Василев Шушутев и Ангел Стоянов Лазаров – управители,
изразяващи се в подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата и увеличаване с 4 /четири/
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броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Стамболийски, област Пловдив, ул.
„Търговска” № 72, парцел І-1321 от кв. 56.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 15 /петнадесет/
броя игрални автомата с 15 /петнадесет/ 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. Инсталиране на 1 /брой/ система за формиране на премия джакпот:
- тип BGJP 20.11, версия 1.01, идентификационен номер JP 080224-089.
2. Подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат към система за формиране на
премия джакпот:
- тип BGJP 20.11, версия 1.01, идентификационен номер JP 080224-088
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:
№

Тип, версия

1.

BGJP 20.11, 1.01

2.

Classic Blend Jackpot System
(CBJS)

3.

BGJP 60-04, Fusion

4.

BGJP 20.11, 1.01

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

Идентификационен
номер

Удостоверение
за одобрен тип
ДП

Процент на
отчисление

JP 080224-088

003

1.0

CBJS 80961

022.1

1.9

JP 130107-003
JP 080224-089

052
003

2.0
1.0

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
По раздел единадесети - Разглеждане на писмени искания за утвърждаване на
задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри и за
утвърждаване на образци на талони:
1.За игри в игрални казина:
1.1.„КАЗИНО ЕЛИТ”АД, гр. София /изх. № П-1850/26.07.2013 г./,/вх. № И1850/28.06.13г./
На 28.06.2013 г. с вх. № И-1850, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 11, чл. 32,
чл. 38, ал. 2 и 3 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО
ЕЛИТ” АД, гр. София, за утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и
правила за организиране и провеждане на хазартни игри в игрално казино с адрес: с.
Кулата, община Петрич, област Благоевград, магистрално шосе „Е -79” /по издадено
Удостоверение за издаден лиценз № И-1688/05.07.2013 г. на ДКХ/.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от Закона
за хазарта (ЗХ) се извърши проверка на представените документи и на съответствието
им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на Закона за хазарта и
Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за
даване на разрешения за извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни
такси поради което и на основание чл. 33, ал. 9, във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 11 и чл. 38,
ал. 2 и 3 от Закона за хазарта, председателят на Държавната комисия по хазарта предлага
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на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат направеното предложение
и да вземат решение, с което:
І. ДКХ да утвърди на „КАЗИНО ЕЛИТ” АД със седалище и адрес на
управление: гр. София, ж.к. „Надежда 2”, бл. 204, вх. А, ет. 1, ап. 2, ЕИК: 130333450,
представлявано от Махер Абдула Хасан, промени в Задължителни игрални условия и
правила за организиране и провеждане на хазартни игри в игрално казино с адрес: с.
Кулата, община Петрич, област Благоевград, магистрално шосе „Е -79”, изразяващи се в:
1. Провеждането на турнир „FINIX POKER OPEN TOURNAMENT 2013”
по „ТЕКСАС ХОЛД’ЕМ ПОКЕР”, който ще се проведе от 1-ви до 5-ти август 2013 г.
ІІ. ДКХ да не утвърди провеждането на турнири „FINIX POKER OPEN
TOURNAMENT 2013 – SATELLITE” – на 27-ми и 28-ми юли 2013 г.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.2.„ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД”ЕАД, гр. Свиленград /изх. № П-1914/30.07.2013
г./,/вх. № И-1914/05.07.13г./
На 05.07.2013 г. с вх. № И-1914, 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 „ПРИНЦЕС
СВИЛЕНГРАД” ЕАД, гр. Свиленград, за утвърждаване на промяна в Задължителни
игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри в игрално
казино и в Задължителни правила за организацията на работата и финансовия контрол за
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 Закона
за хазарта (ЗХ) се извърши проверка на представените документи и на съответствието
им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на Закона за хазарта и
Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за
даване на разрешения за извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни
такси поради което и на основание чл. 33, ал. 9, във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 11 и чл. 38,
ал. 2 и 3 от Закона за хазарта, председателят на Държавната комисия по хазарта предлага
на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат направеното предложение
и да вземат решение, с което:
ДКХ да утвърди 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, представените за игрално казино с адрес: гр.
Свиленград, област Хасково, ул. „Гео Милев” № 1, промени в:
1. Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане
на хазартни игри в игрално казино, включващи промяна в размера на касовата и
банковата наличност – от 145 000 /сто четиридесет и пет хиляди/ EUR на 220 000 /двеста
и двадесет хиляди/ EUR.
2. Задължителни правила за организацията на работата и финансовия
контрол при провеждане на хазартни игри в игрално казино, включващи следните
промени:
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2.1. В Приложението № 2 за вида и размера на първоначално зареждане на
игралните маси в игралното казино се променя:
- размера на първоначалното зареждане на 3 /три/ от масите;
- общият размер на първоначалното зареждане на масите на 220 000
/двеста и двадесет хиляди/ EUR;
- включващи промяна в размера на касовата и банковата наличност – от
145 000 /сто четиридесет и пет хиляди/ EUR на 220 000 /двеста и двадесет хиляди/ EUR.
2.2. Промяна на размера на паричните средства, които могат да се
изплащат в брой - от 15 000 лева на 5 000 лева.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.3.„АКТИВ-БГ”АД, гр. София /изх. № П-1988/30.07.2013 г./,/вх. № И-1988/15.07.13г./
На 15.07.2013 г. с вх. № И-1988, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 11, чл. 32,
чл. 38, ал. 2 и 3 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „АКТИВ-БГ”
АД, гр. София, за утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и правила
за организиране и провеждане на хазартни игри в игрално казино с адрес: гр. София,
бул. „Княгиня Мария Луиза” № 131, х-л „София Принцес Хотел” /по издадено
Удостоверение за издаден лиценз № И-1828/17.07.2013 г. на ДКХ/.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от Закона
за хазарта (ЗХ) се извърши проверка на представените документи и на съответствието
им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на Закона за хазарта и
Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за
даване на разрешения за извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни
такси поради което и на основание чл. 33, ал. 9, във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 11 и чл. 38,
ал. 2 и 3 от Закона за хазарта, председателят на Държавната комисия по хазарта предлага
на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат направеното предложение
и да вземат решение, с което:
ДКХ да утвърди на „АКТИВ-БГ” АД със седалище и адрес на управление:
гр. София, район „Сердика”, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 131, ЕИК: 121634959,
представлявано от Зейнеп Бирбудак и Мехмет Бурхан Ергенч или Зейнеп Бирбудак и
Мехмет Йозгюр Бюйюкер, или Мехмет Бурхан Ергенч и Мехмет Йозгюр Бюйюкер, само
двама по двама, промяна в Задължителни игрални условия и правила за организиране и
провеждане на хазартни игри в игрално казино с адрес: гр. София, бул. „Княгиня Мария
Луиза” № 131, х-л „София Принцес Хотел”, изразяваща се в нова бонус игра „Lucky
active slot”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.4.„ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД”ЕАД, гр. Свиленград /изх. № П-1993/30.07.2013
г./,/вх. № И-1993/17.07.13г./
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На 17.07.2013 г. с вх. № И-1993, 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 „ПРИНЦЕС
СВИЛЕНГРАД” ЕАД, гр. Свиленград, за утвърждаване на промени 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 /по издадено
Удостоверение за издаден лиценз № И-1816/29.07.2013 г. на ДКХ/.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от Закона
за хазарта (ЗХ) се извърши проверка на представените документи и на съответствието
им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на Закона за хазарта и
Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за
даване на разрешения за извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни
такси поради което и на основание чл. 33, ал. 9, във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 11 и чл. 38,
ал. 2 и 3 от Закона за хазарта, председателят на Държавната комисия по хазарта предлага
на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат направеното предложение
и да вземат решение, с което:
ДКХ да утвърди на „ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД” ЕАД със седалище и
адрес на управление: гр. Свиленград, област Хасково, ул. „Гео Милев” № 1, ЕИК:
160053297, представлявано заедно от Гюлбин Багджъ – изпълнителен директор и
Мехмет Тан – изпълнителен директор, промяна в Задължителни игрални условия и
правила за организиране и провеждане на хазартни игри в игрално казино с адрес: гр.
Свиленград, област Хасково, ул. „Гео Милев” № 1, изразяваща се в нова бонус игра
„Lucky active slot”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2. За игри с игрални автомати:
2.1.„ВИЛОКС ГРУП”ЕООД, гр. София /изх. № П-1860/26.07.2013 г./,/вх. № И1860/28.06.13г./
На 28.06.2013 г. с вх. № И-1860, 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 „ВИЛОКС ГРУП"
ЕООД, гр. София, за утвърждаване на промяна в Задължителни игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Русе, бул. „Липник”, търговски обект „Олимп” /по издадено Удостоверение за издаден
лиценз № И-2286/09.11.2012 г. на ДКХ/.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от Закона
за хазарта (ЗХ) се извърши проверка на представените документи и на съответствието
им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на Закона за хазарта и
Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за
даване на разрешения за извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни
такси поради което и на основание чл. 33, ал. 9, във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 11 и чл. 38,
ал. 2 и 3 от Закона за хазарта, председателят на Държавната комисия по хазарта предлага
на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат направеното предложение
и да вземат решение, с което:
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ДКХ да утвърди на „ВИЛОКС ГРУП” ЕООД със седалище и адрес на
управление: гр. София, район „Овча купел”, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 12, ЕИК:
040348114, представлявано от Вернер Клайн и Томаш Мачий Петриковски - управители,
заедно, представените за игрална зала с адрес: гр. Русе, бул. „Липник”, търговски обект
„Олимп”, Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати, включващи прекратяване провеждането на допълнителна бонус игра.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.2.ЕТ „ЙОПИ-ПИЕР ЙОСИФОВ”, гр. Пловдив /изх. № П-1897/29.07.2013 г./,/вх. №
И-1897/03.07.13г./
На 03.07.2013 г. с вх. № И-1897, 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 „ЙОПИ –
ПИЕР ЙОСИФОВ”, гр. Пловдив, за утвърждаване на промени в Задължителни игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати, Задължителни
правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на
хазартни игри с игрални автомати и задължителни образци за счетоводна отчетност и
Задължителни изисквания за игралните зали по отношение на вида на помещенията или
сградата, минималната площ, разпределението на помещенията и необходимото
техническо оборудване за контрол в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, бул. „6-ти
Септември” № 149 /по дадено Разрешение № И-495/31.03.2011 г. на ДКХ/.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от Закона
за хазарта (ЗХ) се извърши проверка на представените документи и на съответствието
им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на Закона за хазарта и
Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за
даване на разрешения за извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни
такси поради което и на основание чл. 33, ал. 9, във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 11 и чл. 38,
ал. 2 и 3 от Закона за хазарта, председателят на Държавната комисия по хазарта предлага
на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат направеното предложение
и да вземат решение, с което:
ДКХ да утвърди на ЕТ „ЙОПИ – ПИЕР ЙОСИФОВ” със седалище и адрес
на управление: гр. Пловдив, район „Централен”, ул. „Петко Д. Петков” № 38, ЕИК:
020576783, представляван от Пиер Георгиев Йосифов /физическо лице – търговец/,
представените за игрална зала с адрес: гр. Пловдив, бул. „6-ти Септември” № 149:
1. Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни
игри с игрални автомати, включващи промени в правилата, съобразени с приетите от
ДКХ с протокол № 15/21.11.2012 г. Общи задължителни игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати.
2. Задължителни правила за организацията на работата и финансовия
контрол при организиране на хазартни игри с игрални автомати и задължителни образци
за счетоводна отчетност, включващи промени в правилата, съобразени с приетите от
ДКХ с протокол № 1/16.01.2013 г. Общи задължителни правила за организацията на
работата и финансовия контрол при организиране на хазартни игри с игрални автомати и
задължителни образци за счетоводна отчетност.
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3. Задължителни изисквания за игралните зали по отношение на вида на
помещенията или сградата, минималната площ, разпределението на помещенията и
необходимото техническо оборудване за контрол, включващи промени в изискванията,
съобразени с приетите от ДКХ с протокол № 1/16.01.2013 г. Общи задължителни
изисквания за игралните зали по отношение на вида на помещенията или сградата,
минималната площ, разпределението на помещенията и необходимото техническо
оборудване за контрол.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.3.„ВИЛОКС ГРУП”ЕООД, гр. София /изх. № П-1917/29.07.2013 г./,/вх. № И1917/05.07.13г./
На 05.07.2013 г. с вх. № И-1917, 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 „ВИЛОКС ГРУП”
ЕООД, гр. София, за утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Асеновград, област Пловдив, ул. „Съединение” № 1 /по издадено Удостоверение за
издаден лиценз № И-2289/09.11.2012 г. на ДКХ/.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от Закона
за хазарта (ЗХ) се извърши проверка на представените документи и на съответствието
им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на Закона за хазарта и
Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за
даване на разрешения за извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни
такси поради което и на основание чл. 33, ал. 9, във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 11 и чл. 38,
ал. 2 и 3 от Закона за хазарта, председателят на Държавната комисия по хазарта предлага
на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат направеното предложение
и да вземат решение, с което:
ДКХ да утвърди на „ВИЛОКС ГРУП” ЕООД със седалище и адрес на
управление: гр. София, район „Овча купел”, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 12, ЕИК:
040348114, представлявано от Вернер Клайн и Томаш Мачий Петриковски - управители,
заедно, представените за игрална зала с адрес: гр. Асеновград, област Пловдив, ул.
„Съединение” № 1, Задължителни игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри с игрални автомати, включващи промяна в допълнителна бонус игра.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.4.„ВИЛОКС ГРУП”ЕООД, гр. София /изх. № П-1918/29.07.2013 г./,/вх. № И1918/05.07.13г./
На 05.07.2013 г. с вх. № И-1918, 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 „ВИЛОКС ГРУП”
ЕООД, гр. София, за утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и
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правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Перник, ул.„Търговска” № 11 /по издадено Удостоверение за издаден лиценз № И2062/03.10.2012 г. на ДКХ/.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от Закона
за хазарта (ЗХ) се извърши проверка на представените документи и на съответствието
им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на Закона за хазарта и
Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за
даване на разрешения за извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни
такси поради което и на основание чл. 33, ал. 9, във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 11 и чл. 38,
ал. 2 и 3 от Закона за хазарта, председателят на Държавната комисия по хазарта предлага
на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат направеното предложение
и да вземат решение, с което:
ДКХ да утвърди на „ВИЛОКС ГРУП” ЕООД със седалище и адрес на
управление: гр. София, район „Овча купел”, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 12, ЕИК:
040348114, представлявано от Вернер Клайн и Томаш Мачий Петриковски - управители,
заедно, представените за игрална зала с адрес: гр. Перник, ул.„Търговска” № 11,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати, включващи промяна в допълнителна бонус игра.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.5.„ВИЛОКС ГРУП”ЕООД, гр. София /изх. № П-1919/29.07.2013 г./,/вх. № И1919/05.07.13г./
На 05.07.2013 г. с вх. № И-1919, 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 „ВИЛОКС ГРУП”
ЕООД, гр. София, за утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Дупница, област Кюстендил, пл. „Свобода” № 1, хотел „Рила” /по издадено
Удостоверение за издаден лиценз № И-2288/27.11.2012 г. на ДКХ/.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от Закона
за хазарта (ЗХ) се извърши проверка на представените документи и на съответствието
им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на Закона за хазарта и
Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за
даване на разрешения за извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни
такси поради което и на основание чл. 33, ал. 9, във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 11 и чл. 38,
ал. 2 и 3 от Закона за хазарта, председателят на Държавната комисия по хазарта предлага
на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат направеното предложение
и да вземат решение, с което:
ДКХ да утвърди на „ВИЛОКС ГРУП” ЕООД със седалище и адрес на
управление: гр. София, район „Овча купел”, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 12, ЕИК:
040348114, представлявано от Вернер Клайн и Томаш Мачий Петриковски - управители,
заедно, представените за игрална зала с адрес: гр. Дупница, област Кюстендил, пл.
„Свобода” № 1, хотел „Рила”, Задължителни игрални условия и правила за организиране
на хазартни игри с игрални автомати, включващи промяна в допълнителна бонус игра.
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Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.6.„ВИЛОКС ГРУП”ЕООД, гр. София /изх. № П-1920/26.07.2013 г./,/вх. № И1920/05.07.13г./
На 05.07.2013 г. с вх. № И-1920, 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 „ВИЛОКС ГРУП"
ЕООД, гр. София, за утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Хасково, пл. „Свобода” № 1 /по издадено Удостоверение за издаден лиценз № И1839/30.08.2012 г. на ДКХ/.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от Закона
за хазарта (ЗХ) се извърши проверка на представените документи и на съответствието
им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на Закона за хазарта и
Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за
даване на разрешения за извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни
такси поради което и на основание чл. 33, ал. 9, във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 11 и чл. 38,
ал. 2 и 3 от Закона за хазарта, председателят на Държавната комисия по хазарта предлага
на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат направеното предложение
и да вземат решение, с което:
ДКХ да утвърди на „ВИЛОКС ГРУП" ЕООД със седалище и адрес на
управление: гр. София, район „Овча купел”, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 12, ЕИК:
040348114, представлявано от Вернер Клайн и Томаш Мачий Петриковски - управители,
заедно, представените за игрална зала с адрес: гр. Хасково, пл. „Свобода” № 1,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати, включващи промяна в допълнителна бонус игра.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.7.„ВИЛОКС ГРУП”ЕООД, гр. София /изх. № П-1921/26.07.2013 г./,/вх. № И1921/05.07.13г./
На 05.07.2013 г. с вх. № И-1921, 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 „ВИЛОКС ГРУП"
ЕООД, гр. София, за утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Варна, хотелски комплекс „Мелиа Хотел Гранд Ермитаж”, находящ се в УПИ-І-167, кв.
26 по плана на к.к. „Златни пясъци” /по издадено Удостоверение за издаден лиценз № И1424/17.06.2013 г. на ДКХ/.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от Закона
за хазарта (ЗХ) се извърши проверка на представените документи и на съответствието
им с изискванията на нормативните актове.
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При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на Закона за хазарта и
Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за
даване на разрешения за извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни
такси поради което и на основание чл. 33, ал. 9, във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 11 и чл. 38,
ал. 2 и 3 от Закона за хазарта, председателят на Държавната комисия по хазарта предлага
на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат направеното предложение
и да вземат решение, с което:
ДКХ да утвърди на „ВИЛОКС ГРУП" ЕООД със седалище и адрес на
управление: гр. София, район „Овча купел”, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 12, ЕИК:
040348114, представлявано от Вернер Клайн и Томаш Мачий Петриковски - управители,
заедно, представените за игрална зала с адрес: гр. Варна, хотелски комплекс „Мелиа
Хотел Гранд Ермитаж”, находящ се в УПИ-І-167, кв. 26 по плана на к.к. „Златни
пясъци”, Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати, включващи промяна в допълнителна бонус игра.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.8.„ВИЛОКС ГРУП”ЕООД, гр. София /изх. № П-1922/26.07.2013 г./,/вх. № И1922/05.07.13г./
На 05.07.2013 г. с вх. № И-1922, 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 „ВИЛОКС ГРУП"
ЕООД, гр. София, за утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Сливен, ул. „Братя Миладинови” № 23 /по издадено Удостоверение за издаден лиценз
№ И-2283/09.11.2012 г. на ДКХ/.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от Закона
за хазарта (ЗХ) се извърши проверка на представените документи и на съответствието
им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на Закона за хазарта и
Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за
даване на разрешения за извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни
такси поради което и на основание чл. 33, ал. 9, във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 11 и чл. 38,
ал. 2 и 3 от Закона за хазарта, председателят на Държавната комисия по хазарта предлага
на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат направеното предложение
и да вземат решение, с което:
ДКХ да утвърди на „ВИЛОКС ГРУП" ЕООД със седалище и адрес на
управление: гр. София, район „Овча купел”, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 12, ЕИК:
040348114, представлявано от Вернер Клайн и Томаш Мачий Петриковски - управители,
заедно, представените за игрална зала с адрес: гр. Сливен, ул. „Братя Миладинови” №
23, Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати, включващи промяна в допълнителна бонус игра.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
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За - 5
Против - няма.
2.9.„ВИЛОКС ГРУП”ЕООД, гр. София /изх. № П-1923/26.07.2013 г./,/вх. № И1923/05.07.13г./
На 05.07.2013 г. с вх. № И-1923, 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 „ВИЛОКС ГРУП"
ЕООД, гр. София, за утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. Пловдив, бул. „Христо Ботев” № 47, Автогара юг /по издадено Удостоверение за
издаден лиценз № И-2060/03.10.2012 г. на ДКХ/.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от Закона
за хазарта (ЗХ) се извърши проверка на представените документи и на съответствието
им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на Закона за хазарта и
Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за
даване на разрешения за извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни
такси поради което и на основание чл. 33, ал. 9, във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 11 и чл. 38,
ал. 2 и 3 от Закона за хазарта, председателят на Държавната комисия по хазарта предлага
на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат направеното предложение
и да вземат решение, с което:
ДКХ да утвърди на „ВИЛОКС ГРУП" ЕООД със седалище и адрес на
управление: гр. София, район „Овча купел”, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 12, ЕИК:
040348114, представлявано от Вернер Клайн и Томаш Мачий Петриковски - управители,
заедно, представените за игрална зала с адрес: гр. Пловдив, бул. „Христо Ботев” № 47,
Автогара юг, Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни
игри с игрални автомати, включващи промяна в допълнителна бонус игра.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.10.„ВИЛОКС ГРУП”ЕООД, гр. София /изх. № П-1924/26.07.2013 г./,/вх. № И1924/05.07.13г./
На 05.07.2013 г. с вх. № И-1924, 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 „ВИЛОКС ГРУП"
ЕООД, гр. София, за утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Силистра, ул. „Добруджа” № 1А /по издадено Удостоверение за издаден лиценз № И1035/06.06.2013 г. на ДКХ/.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от Закона
за хазарта (ЗХ) се извърши проверка на представените документи и на съответствието
им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на Закона за хазарта и
Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за
даване на разрешения за извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни
такси поради което и на основание чл. 33, ал. 9, във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 11 и чл. 38,
ал. 2 и 3 от Закона за хазарта, председателят на Държавната комисия по хазарта предлага
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на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат направеното предложение
и да вземат решение, с което:
ДКХ да утвърди на „ВИЛОКС ГРУП" ЕООД със седалище и адрес на
управление: гр. София, район „Овча купел”, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 12, ЕИК:
040348114, представлявано от Вернер Клайн и Томаш Мачий Петриковски - управители,
заедно, представените за игрална зала с адрес: гр. Силистра, ул. „Добруджа” № 1А,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати, включващи промяна в допълнителна бонус игра.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.11.„ВИЛОКС ГРУП”ЕООД, гр. София /изх. № П-1925/26.07.2013 г./,/вх. № И1925/05.07.13г./
На 05.07.2013 г. с вх. № И-1925, 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 „ВИЛОКС ГРУП"
ЕООД, гр. София, за утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Плевен, ж.к. „Сторгозия”, к-с „Теодорос” /по издадено Удостоверение за издаден лиценз
№ И-2476/22.01.2013 г. на ДКХ/.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от Закона
за хазарта (ЗХ) се извърши проверка на представените документи и на съответствието
им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на Закона за хазарта и
Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за
даване на разрешения за извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни
такси поради което и на основание чл. 33, ал. 9, във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 11 и чл. 38,
ал. 2 и 3 от Закона за хазарта, председателят на Държавната комисия по хазарта предлага
на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат направеното предложение
и да вземат решение, с което:
ДКХ да утвърди на „ВИЛОКС ГРУП" ЕООД със седалище и адрес на
управление: гр. София, район „Овча купел”, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 12, ЕИК:
040348114, представлявано от Вернер Клайн и Томаш Мачий Петриковски - управители,
заедно, представените за игрална зала с адрес: гр. Плевен, ж.к. „Сторгозия”, к-с
„Теодорос”, Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри
с игрални автомати, включващи следните промени:
1. Промяна в допълнителна бонус игра.
2. Нова допълнителна бонус игра.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.12.„ВИЛОКС ГРУП”ЕООД, гр. София /изх. № П-1926/26.07.2013 г./,/вх. № И1926/05.07.13г./
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На 05.07.2013 г. с вх. № И-1926, 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 „ВИЛОКС ГРУП"
ЕООД, гр. София, за утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Разград, пл. „Момина чешма” /по издадено Удостоверение за издаден лиценз № И2061/03.10.2012 г. на ДКХ/.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от Закона
за хазарта (ЗХ) се извърши проверка на представените документи и на съответствието
им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на Закона за хазарта и
Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за
даване на разрешения за извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни
такси поради което и на основание чл. 33, ал. 9, във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 11 и чл. 38,
ал. 2 и 3 от Закона за хазарта, председателят на Държавната комисия по хазарта предлага
на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат направеното предложение
и да вземат решение, с което:
ДКХ да утвърди на „ВИЛОКС ГРУП" ЕООД със седалище и адрес на
управление: гр. София, район „Овча купел”, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 12, ЕИК:
040348114, представлявано от Вернер Клайн и Томаш Мачий Петриковски - управители,
заедно, представените за игрална зала с адрес: гр. Разград, пл. „Момина чешма”,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати, включващи промяна в допълнителна бонус игра.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.13.„ВИЛОКС ГРУП”ЕООД, гр. София /изх. № П-1927/30.07.2013 г./,/ вх. № И1927/05.07.13г./
На 05.07.2013 г. с вх. № И-1927, 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 „ВИЛОКС ГРУП"
ЕООД, гр. София, за утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Пазарджик, ул. „Асен Златаров” № 21 /по издадено Удостоверение за издаден лиценз №
И-2056/03.10.2012 г. на ДКХ/.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от Закона
за хазарта (ЗХ) се извърши проверка на представените документи и на съответствието
им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на Закона за хазарта и
Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за
даване на разрешения за извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни
такси поради което и на основание чл. 33, ал. 9, във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 11 и чл. 38,
ал. 2 и 3 от Закона за хазарта, председателят на Държавната комисия по хазарта предлага
на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат направеното предложение
и да вземат решение, с което:
ДКХ да утвърди на „ВИЛОКС ГРУП" ЕООД със седалище и адрес на
управление: гр. София, район „Овча купел”, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 12, ЕИК:
040348114, представлявано от Вернер Клайн и Томаш Мачий Петриковски - управители,
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заедно, представените за игрална зала с адрес: гр. Пазарджик, ул. „Асен Златаров” № 21,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати, включващи следните промени:
1. Промяна в съществуваща седмична бонус игра, изразяваща се в
стойностите на наградите.
2. Нова месечна бонус игра.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.14.„ВИЛОКС ГРУП”ЕООД, гр. София /изх. № П-1928/30.07.2013 г./,/ вх. № И1928/05.07.13г./
На 05.07.2013 г. с вх. № И-1928, 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 „ВИЛОКС ГРУП"
ЕООД, гр. София, за утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. Добрич, бул. „25-ти септември” № 23 /по издадено Удостоверение за издаден лиценз
№ И-2180/30.10.2012 г. на ДКХ/.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от Закона
за хазарта (ЗХ) се извърши проверка на представените документи и на съответствието
им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на Закона за хазарта и
Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за
даване на разрешения за извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни
такси поради което и на основание чл. 33, ал. 9, във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 11 и чл. 38,
ал. 2 и 3 от Закона за хазарта, председателят на Държавната комисия по хазарта предлага
на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат направеното предложение
и да вземат решение, с което:
ДКХ да утвърди на „ВИЛОКС ГРУП" ЕООД със седалище и адрес на
управление: гр. София, район „Овча купел”, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 12, ЕИК:
040348114, представлявано от Вернер Клайн и Томаш Мачий Петриковски - управители,
заедно, представените за игрална зала с адрес: гр. Добрич, бул. „25-ти септември” № 23,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати, включващи следните промени:
1. Промяна в съществуваща седмична бонус игра, изразяваща се в
стойностите на наградите.
2. Нова допълнителна бонус игра.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.15.„ВИЛОКС ГРУП”ЕООД, гр. София /изх. № П-1929/30.07.2013 г./,/ вх. № И1929/05.07.13г./
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На 05.07.2013 г. с вх. № И-1929, 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 „ВИЛОКС ГРУП”
ЕООД, гр. София, за утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Петрич, област Благоевград, ул. „Асен Златаров” № 2А, хотел „Елена” /по издадено
Удостоверение за издаден лиценз № И-2287/09.11.2012 г. на ДКХ/.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от Закона
за хазарта (ЗХ) се извърши проверка на представените документи и на съответствието
им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на Закона за хазарта и
Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за
даване на разрешения за извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни
такси поради което и на основание чл. 33, ал. 9, във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 11 и чл. 38,
ал. 2 и 3 от Закона за хазарта, председателят на Държавната комисия по хазарта предлага
на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат направеното предложение
и да вземат решение, с което:
ДКХ да утвърди на „ВИЛОКС ГРУП” ЕООД със седалище и адрес на
управление: гр. София, район „Овча купел”, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 12, ЕИК:
040348114, представлявано от Вернер Клайн и Томаш Мачий Петриковски - управители,
заедно, представените за игрална зала с адрес: гр. Петрич, област Благоевград, ул. „Асен
Златаров” № 2А, хотел „Елена”, Задължителни игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати, включващи следните промени:
1. Промяна в съществуваща седмична бонус игра, изразяваща се в
стойностите на наградите.
2. Нова месечна бонус игра.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.16.„ВИЛОКС ГРУП”ЕООД, гр. София /изх. № П-1930/30.07.2013 г./,/ вх. № И1930/05.07.13г./
На 05.07.2013 г. с вх. № И-1930, 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 „ВИЛОКС ГРУП”
ЕООД, гр. София, за утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Ловеч, ул. „Търговска” № 89А /по издадено Удостоверение за издаден лиценз № И2058/03.10.2012 г. на ДКХ/.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от Закона
за хазарта (ЗХ) се извърши проверка на представените документи и на съответствието
им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на Закона за хазарта и
Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за
даване на разрешения за извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни
такси поради което и на основание чл. 33, ал. 9, във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 11 и чл. 38,
ал. 2 и 3 от Закона за хазарта, председателят на Държавната комисия по хазарта предлага
на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат направеното предложение
и да вземат решение, с което:
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ДКХ да утвърди на „ВИЛОКС ГРУП” ЕООД със седалище и адрес на
управление: гр. София, район „Овча купел”, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 12, ЕИК:
040348114, представлявано от Вернер Клайн и Томаш Мачий Петриковски - управители,
заедно, представените за игрална зала с адрес: гр. Ловеч, ул. „Търговска” № 89А,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати, включващи промяна в допълнителна бонус игра.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.17.„ВИЛОКС ГРУП”ЕООД, гр. София /изх. № П-1931/30.07.2013 г./,/ вх. № И1931/05.07.13г./
На 05.07.2013 г. с вх. № И-1931, 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 „ВИЛОКС ГРУП”
ЕООД, гр. София, за утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
София, район „Красно село”, ул. „Кюстендил” № 66 /по издадено Удостоверение за
издаден лиценз № И-2285/09.11.2012 г. на ДКХ/.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от Закона
за хазарта (ЗХ) се извърши проверка на представените документи и на съответствието
им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на Закона за хазарта и
Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за
даване на разрешения за извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни
такси поради което и на основание чл. 33, ал. 9, във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 11 и чл. 38,
ал. 2 и 3 от Закона за хазарта, председателят на Държавната комисия по хазарта предлага
на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат направеното предложение
и да вземат решение, с което:
ДКХ да утвърди на „ВИЛОКС ГРУП” ЕООД със седалище и адрес на
управление: гр. София, район „Овча купел”, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 12, ЕИК:
040348114, представлявано от Вернер Клайн и Томаш Мачий Петриковски - управители,
заедно, представените за игрална зала с адрес: гр. София, район „Красно село”, ул.
„Кюстендил” № 66, Задължителни игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри с игрални автомати, включващи промени в бонус игри:
Преустановява се провеждането седмична бонус игра;
Нова седмична бонус игра „LUCKY 7”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.18.„ВИЛОКС ГРУП”ЕООД, гр. София /изх. № П-1932/30.07.2013 г./,/ вх. № И1932/05.07.13г./
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На 05.07.2013 г. с вх. № И-1932, 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 „ВИЛОКС ГРУП”
ЕООД, гр. София, за утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Перник, ул. „Благой Гебрев” № 23 /по издадено Удостоверение за издаден лиценз № И2057/03.10.2012 г. на ДКХ/.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от Закона
за хазарта (ЗХ) се извърши проверка на представените документи и на съответствието
им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на Закона за хазарта и
Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за
даване на разрешения за извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни
такси поради което и на основание чл. 33, ал. 9, във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 11 и чл. 38,
ал. 2 и 3 от Закона за хазарта, председателят на Държавната комисия по хазарта предлага
на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат направеното предложение
и да вземат решение, с което:
ДКХ да утвърди на „ВИЛОКС ГРУП” ЕООД със седалище и адрес на
управление: гр. София, район „Овча купел”, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 12, ЕИК:
040348114, представлявано от Вернер Клайн и Томаш Мачий Петриковски - управители,
заедно, представените за игрална зала с адрес: гр. Перник, ул. „Благой Гебрев” № 23,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати, включващи промяна в допълнителна бонус игра.
2.19.„ВИЛОКС ГРУП”ЕООД, гр. София /изх. № П-1933/30.07.2013 г./,/ вх. № И1933/05.07.13г./
На 05.07.2013 г. с вх. № И-1933, 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 „ВИЛОКС ГРУП"
ЕООД, гр. София, за утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
София, бул. „Ломско шосе” № 144 /по издадено Удостоверение за издаден лиценз № И2616/22.01.2013 г. на ДКХ/.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от Закона
за хазарта (ЗХ) се извърши проверка на представените документи и на съответствието
им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на Закона за хазарта и
Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за
даване на разрешения за извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни
такси поради което и на основание чл. 33, ал. 9, във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 11 и чл. 38,
ал. 2 и 3 от Закона за хазарта, председателят на Държавната комисия по хазарта предлага
на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат направеното предложение
и да вземат решение, с което:
ДКХ да утвърди на „ВИЛОКС ГРУП" ЕООД със седалище и адрес на
управление: гр. София, район „Овча купел”, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 12, ЕИК:
040348114, представлявано от Вернер Клайн и Томаш Мачий Петриковски - управители,
заедно, представените за игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Ломско шосе” № 144,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати, включващи следните промени:
1. Промяна в съществуваща седмична бонус игра, изразяваща се в
стойностите на наградите.
2. Нова допълнителна бонус игра.
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Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.20.„ВИЛОКС ГРУП”ЕООД, гр. София /изх. № П-1934/30.07.2013 г./,/ вх. № И1934/05.07.13г./
На 05.07.2013 г. с вх. № И-1934, 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 „ВИЛОКС ГРУП”
ЕООД, гр. София, за утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Шумен, бул. „Славянски” № 78 /по издадено Удостоверение за издаден лиценз № И2059/03.10.2012 г. на ДКХ/.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от Закона
за хазарта (ЗХ) се извърши проверка на представените документи и на съответствието
им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на Закона за хазарта и
Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за
даване на разрешения за извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни
такси поради което и на основание чл. 33, ал. 9, във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 11 и чл. 38,
ал. 2 и 3 от Закона за хазарта, председателят на Държавната комисия по хазарта предлага
на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат направеното предложение
и да вземат решение, с което:
ДКХ да утвърди на „ВИЛОКС ГРУП” ЕООД със седалище и адрес на
управление: гр. София, район „Овча купел”, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 12, ЕИК:
040348114, представлявано от Вернер Клайн и Томаш Мачий Петриковски - управители,
заедно, представените за игрална зала с адрес: гр. Шумен, бул. „Славянски” № 78,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати, включващи промяна в допълнителна бонус игра.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
3. За моментна лотарийна игра/ утвърждаване на образци на талони:
3.1.ДП„БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София /изх. № П1963/29.07.2013 г./,/вх. № И-1963/09.07.13г./
На 09.07.2013 г. с вх. № И-1963, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 9, т. 11, чл.
32, чл. 38, ал. 2 и 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от ДП
„БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, до Държавна комисия по
хазарта за утвърждаване на промени в Задължителни правила за организиране и
провеждане на моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ” с включенa
разновидност „ЧИСЛАТА НА КЪСМЕТА” – втори тираж и утвърждаване на образец на
талон за участие в играта.
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.
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При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на Закона за хазарта и
Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за
даване на разрешения за извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни
такси поради което и на основание чл. 33, ал. 9, във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 9 и т. 11 и чл.
38, ал. 2 и 3 от Закона за хазарта, председателят на Държавната комисия по хазарта
предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат направеното
предложение и да вземат решение, с което:
ДКХ да утвърди на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” със
седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Красно село”, ул. „Хайдушко изворче”
№ 28, ЕИК по БУЛСТАТ: 000694293, представлявано от Дамян Георгиев Дамянов –
изпълнителен директор, представените Задължителни правила за организиране и
провеждане на моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ” с включенa
разновидност „ЧИСЛАТА НА КЪСМЕТА” – втори тираж, и да утвърди образец на талон
за участие в играта.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
По раздел дванадесети - Поправка на очевидни фактически грешки:
1. За игри в игрално казино:
1.1.„ХЕМУС ТУРС”ЕООД, гр. София /изх. № П-1788-1/26.07.2013 г./,/вх. № И1788/23.07.13г./
На 23.07.2013 г. с писмо вх. № И-1788 Държавната комисия по хазарта
(ДКХ) е уведомена за допусната очевидна фактическа грешка в Удостоверение за
издаден лиценз № И-1788 от 22.07.2013 г.
На 21.06.2012 г. с вх. № И-1788 е подадено писмено искане от „ХЕМУС
ТУРС” ЕООД, гр. София, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата и утвърждаване
на промени в Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане
на хазартни игри в игрално казино с адрес: гр. Оряхово, област Враца, площад „Цвети
Иванов” № 1.
При изготвяне на предложение с изх. № И-1788/05.07.2013 г. е допусната
очевидна фактическа грешка при изписването на игрален автомат с наименование Vega
Vision Multi-6, тип EGT-VS 3, идентификационен номер 04747. За същия не е искана
подмяна и е на позиция с № 4 в Решение № И-1788/10.07.2013 г. на ДКХ от списъка на
игралното оборудване, което ще бъде експлоатирано след промените.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 27, ал. 3 от ЗХ Държавната
комисия по хазарта
РЕШИ
Поправя очевидна фактическа грешка, допусната в предложение с изх. №
И-1788/05.07.2013 г., съответно и в Решение № И-1788 от 10.07.2013 г. на ДКХ, в
списъка на игралното оборудване, което ще бъде експлоатирано.
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Поправката на списъка на игралното оборудване, което ще бъде
експлоатирано да се отрази в издаденото на организатора Удостоверение за издаден
лиценз № И-1788/22.07.2013 г.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.

2. За игри с игрални автомати:
2.1.„ЕЛ.ДЖИ.ЕС-99”ООД, гр. София /изх. № П-1641-1/30.07.2013 г./,/вх. № И-16411/02.07.13г./
На 02.07.2013 г. с писмо вх. № И-1641-1 Държавната комисия по хазарта
(ДКХ) е уведомена за допуснати очевидни фактически грешки в Удостоверение за
издаден лиценз № И-1641 от 01.07.2013 г.
На 31.05.2013 г. с вх. № И-1641, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл.
32, чл. 38, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „EЛ.ДЖИ.ЕС.-99”
ООД, гр. София, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата, намаляване с 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: Варна, район „Одесос”, ул. „Людвиг Заменхов” № 4.
При изготвяне на предложение с изх. № И-1641/27.06.2013 г. са допуснати
очевидни фактически грешки при изписването на наименованията и номерата на
удостоверение за одобрен тип ИА на 5 /пет/ броя игрални автомата. Вписани са по
следния начин:
№

Наименование

Тип, версия

5.

Vega Vision
Multi-5

EGT - VS3

13.

Premier Multi-1

EGT-VS 5-4

14.

Premier Multi-1

EGT-VS 5-4

SuperV+Gaminator 19
SuperV+Gaminator 18

28.
30.

FV 629 CF 2
FV 629 CF 2

Производител

Идентификацион
ен номер

Удостоверен
ие за
одобрен тип
ИА

Игрални
места
(бр.)

01666

1900

1

13412

2205

1

13413

2205

1

365262

1555

1

365266

1554

1

"Евро Геймс
Технолоджи" ООД
"Евро Геймс
Технолоджи" ООД
"Евро Геймс
Технолоджи" ООД
Austrian Gaming
Industries
Austrian Gaming
Industries

Същите са на позиции с №№ 5; 13; 14; 28 и 30 в Решение № И-1641 от
28.06.2013 г. на ДКХ от списъка на игралното оборудване, което ще бъде експлоатирано
в игралната зала след промените.
Вярното изписване на игралните автомати е следното:
№

Наименование

Тип,
версия

5.

Vega Vision Multi-10

EGT - VS3

13.

Premier Multi-3

14.

Premier Multi-3

EGT-VS 54
EGT-VS 5-

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

Идентифика
ционен
номер

Удостовере
ние за
одобрен тип
ИА

Игралн
и места
(бр.)

01666

2251

1

13412

2270

1

13413

2270

1
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28.

Super-V+Gaminator 45

30.

Super-V+Gaminator 60

4
FV 629 CF
2
FV 629 CF
2

ООД
Austrian Gaming Industries
GmbH
Austrian Gaming Industries
GmbH

365262

1949

1

365266

2042

1

Гласували - 5
За - 5
Против - няма.

Председател:
/Иван Еничеров/
Секретар-протоколчик:
/Теодора Генчева/
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