РЕПУБЛИКАБЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВОНАФИНАНСИТЕ
ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА

ПРОТОКОЛ
№ 11
София, 14.09.2012 г.
Днес, 14 септември 2012 г. се проведе заседание на Държавната комисия по
хазарта с участието на г-н Калоян Кръстев – председател; Елена Панева, Мирослава
Христова, Сергей Кацаров, Цветка Ангелова – членове.
На заседанието присъства г-н Младен Петрунов – директор на Дирекция „РКХД”
в ДКХ.
Заседанието се проведе при наличието на предвидения в закона кворум, при
следния
ДНЕВЕН РЕД:
ПЪРВИ РАЗДЕЛ - Разглеждане на писмено искане за издаване на разрешение за
обект, в които са се организирали хазартни игри, отложено от заседанието на ДКХ
от 28.06.2012 г.
1. За игрална зала:
1. Докладна записка изх. № И-1383/13.09.2012 г. във връзка с искане от „ВАРНА
ПРОФИТ”ЕООД, гр. Варна с вх. № И-1383/04.06.2012 г. на ДКХ.
ВТОРИ РАЗДЕЛ - Временно отнемане на издадени разрешения, във връзка с
открити производства от ДКХ от 23.08.2012 г.:
1. За игрално казино:
1. Докладна записка изх. № И-1575/13.09.2012 г. във връзка с открито с Решение №
872/23.08.2012 г. на ДКХ производство за временно отнемане на издадено на „КАЗИНО
ДИМЯТ”ООД, гр. Варна разрешение.
2. За игрални зали:
2.1. Докладна записка изх. № И-1446/13.09.2012 г. във връзка с открито с Решение №
877/23.08.2012 г. на ДКХ производство за временно отнемане на издадено на „ОЛИМП
2002”ООД, гр. Бургас разрешение.
2.2. Докладна записка изх. № И-414/13.09.2012 г. във връзка с открито с Решение №
870/23.08.2012 г. на ДКХ производство за временно отнемане на издадено на „ЗАМИТА
ГЕЙМ КОМЕРС”ООД, с. Банево, област Бургас разрешение.
3. Предсрочно прекратяване действието на издадено разрешение, за което е открито
производство за временно отнемане:
3.1.„НИКОС-ГРУП”ЕООД, гр. Велико Търново /изх. № П-1977/13.09.12/,/вх. № И1977/13.09.12г./
ТРЕТИ РАЗДЕЛ - Разглеждане на писмени искания за промени в обстоятелствата,
вписани в издадени лицензи:
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1. За игрални зали:
1.1.„СИНТИЯ ХАУС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ”ООД, гр. Стара Загора /изх. № П1902/03.09.12/,/вх. № И-1902/29.08.12г./
1.2.„КАЗИНО РОЯЛ”ООД, гр. Петрич /изх. № П-1947/13.09.12/,/вх. № И-1947/10.09.12г./
1.3.„УИН БЕТ”ООД, гр. София /изх. № П-1953/13.09.12/,/вх. № И-1953/11.09.12г./
ЧЕТВЪРТИ РАЗДЕЛ - Предсрочно прекратяване действието на издадени
разрешения:
1. За игрални зали:
1.1.„БРИЗ ЕЛ”ЕООД, гр. София /изх. № П-1955/12.09.12/,/вх. № И-1955/11.09.12г./
1.2.„ФОРТЕ КЛУБ”ЕООД, гр. София /изх. № П-1976/13.09.12/,/вх. № И-1976/13.09.12г./
1.3.„РАДКА МОСКОВА” ООД, гр. Самоков /изх. № П-1927/13.09.12/,/вх. № И1927/05.09.12г./
ПЕТИ РАЗДЕЛ - Разглеждане на писмено искане за издаване на лиценз за нов
обект:
1. За игрална зала:
1.„ГРАНД МАКАО СОФИЯ”ЕООД, гр. София /изх. № П-1908/13.09.12/,/вх. № И1908/29.08.12г./
ШЕСТИ РАЗДЕЛ - Разглеждане на писмени искания за издаване на лицензи за
обекти, в които са се организирали хазартни игри:
1. За игрални зали:
1.1.ЕТ„ПОЛИНА ЯНАКИЕВА-ДАРИ”, гр. Петрич /изх. № П-1807/10.09.12/,/вх. № И1807/27.07.12г./
1.2.„КОМЕРС”ЕООД, гр. Севлиево /изх. № П-1820/12.09.12/,/вх. № И-1820/30.07.12г./
1.3.„ЕЛ.ДЖИ.ЕС.-99”ООД, гр. София /изх. № П-1851/11.09.12/,/вх. № И-1851/07.08.12г./
СЕДМИ РАЗДЕЛ - Разглеждане на писмени искания за продължаване на срока (по
чл. 36, ал. 1 от ЗХ) на издадени лицензи:
1. За игрални зали:
1.1.„ЛОТОС”ООД, гр. Сливен /изх. № П-1788/10.09.12/,/вх. № И-1788/25.07.12г./
1.2.„ЕЛ.ДЖИ.ЕС.-99”ООД, гр. София /изх. № П-1852/11.09.12/,/вх. № И-1852/07.08.12г./
1.3.„ТЕМАКС КЛУБ”ООД, гр. София /изх. № П-1833/12.09.12/,/вх. № И-1833/31.07.12г./
ОСМИ РАЗДЕЛ - Разглеждане на писмени искания за промени във вече издадени
лицензи:
1. За игрални казина:
1.1.„АКТИВ-БГ”АД, гр. София /изх. № П-1917/10.09.12/,/вх. № И-1917/31.08.12г./
1.2.„САН МАРКО ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ”ЕООД, гр. София /изх. № П-1918/05.09.12/,/вх.
№ И-1918/31.08.12г./
1.3.„ИНТЕРХОТЕЛ ГРАНД - ХОТЕЛ СОФИЯ КАЗИНО”ЕООД, гр. София /изх. № П1931/11.09.12/,/вх. № И-1931/05.09.12г./
1.4.„СИТИ КАЗИНО ГРУП”ООД, гр. София /изх. № П-1936/11.09.12/,/вх. № И1936/05.09.12г./
1.5.„УИН СИТИ”ЕООД, гр. София /изх. № П-1937/12.09.12/,/вх. № И-1937/05.09.12г./
1.6.„ПАША ЕНТЪРТЕЙМЪНТ”ЕАД, гр. София /изх. № П-1875/13.09.12/,/вх. № И1875/15.08.12г./
2. За игрални зали:
2.1.ЕТ„СИ-ЕЛ-ЕЛИТ-ЖЕЧО МАРИНОВ”, гр. Бургас /изх. № П-1896/12.09.12/,/вх. № И1896/21.08.12г./
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2.2.ЕТ„ПОЛИНА ЯНАКИЕВА-ДАРИ”, гр. Петрич /изх. № П-1897/10.09.12/,/вх. № И1897/21.08.12г./
2.3.„КОСМОС”ООД, гр. Свищов /изх. № П-1898/03.09.12/,/вх. № И-1898/23.08.12г./
2.4.„ВЕНЕРА 1”ЕООД, гр. Пловдив /изх. № П-1899/03.09.12/,/вх. № И-1899/23.08.12г./
2.5.„КАЛИМАН”ЕООД, гр. София /изх. № П-1900/10.09.12/,/вх. № И-1900/28.08.12г./
2.6.„ПИРИН ТУРС 2002”ЕООД, гр. София /изх. № П-1901/10.09.12/,/вх. № И1901/28.08.12г./
2.7.„ДЕЛТА ТУРС 2002”ЕООД, гр. София /изх. № П-1950/12.09.12/,/вх. № И1950/10.09.12г./
2.8.„ТЕМАКС КЛУБ”ООД, гр. София /изх. № П-1903/05.09.12/,/вх. № И-1903/29.08.12г./
2.9.„ЖОКЕР - 1999”ООД, гр. Сливен /изх. № П-1929/11.09.12/,/вх. № И-1929/05.09.12г./
2.10.„ЖОКЕР - 1999”ООД, гр. Сливен /изх. № П-1939/11.09.12/,/вх. № И-1939/10.09.12г./
2.11.„ЖОКЕР - 1999”ООД, гр. Сливен /изх. № П-1940/11.09.12/,/вх. № И-1940/10.09.12г./
2.12.„Е.Г.-РУСЕ”ЕООД, гр. София /изх. № П-1909/05.09.12/,/вх. № И-1909/30.08.12г./
2.13.„Е.Г.-РУСЕ”ЕООД, гр. София /изх. № П-1912/05.09.12/,/вх. № И-1912/30.08.12г./
2.14.„РАЗЛОГ ГЕЙМС”ООД, гр. София /изх. № П-1910/05.09.12/,/вх. № И1910/30.08.12г./
2.15.„Е.Г.-КЪРДЖАЛИ”ООД, гр. София /изх. № П-1911/05.09.12/,/вх. № И1911/30.08.12г./
2.16.„ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН”АД, гр. София /изх. № П-1957/13.09.12/,/вх. № И1957/11.09.12г./
2.17.„ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН”АД, гр. София /изх. № П-1958/13.09.12/,/вх. № И1958/11.09.12г./
2.18.„БАРГЕЙМ”АД, гр. София /изх. № П-1959/13.09.12/,/вх. № И-1959/11.09.12г./
2.19.„БАРГЕЙМ”АД, гр. София /изх. № П-1960/13.09.12/,/вх. № И-1960/11.09.12г./
2.20.„БАРГЕЙМ”АД, гр. София /изх. № П-1961/13.09.12/,/вх. № И-1961/11.09.12г./
2.21.„МОТ - 70”ЕООД, гр. Бургас /изх. № П-1919/11.09.12/,/вх. № И-1919/04.09.12г./
2.22.„ВАЛМАР – ВАЛЕНТИН ВАНГЕЛОВ”ЕООД, гр. Раднево /изх. № П1930/11.09.12/,/вх. № И-1930/05.09.12г./
2.23.„АБ И МД”ЕООД, гр. Първомай /изх. № П-1932/11.09.12/,/вх. № И-1932/05.09.12г./
2.24.„АБ И МД”ЕООД, гр. Първомай /изх. № П-1933/11.09.12/,/вх. № И-1933/05.09.12г./
2.25.„ЕВРО КАЗИНО ГРУП”ООД, гр. София /изх. № П-1934/13.09.12/,/вх. № И1934/05.09.12г./
2.26.„КАЗИНО ПЕРЛА”ООД, гр. София /изх. № П-1952/13.09.12/,/вх. № И1952/11.09.12г./
2.27.„ГРАНД КАЗИНО - 1”ООД, гр. София /изх. № П-1971/13.09.12/,/вх. № И1971/12.09.12г./
2.28.„БЕЛФАСТ”ООД, гр. София /изх. № П-1941/12.09.12/,/вх. № И-1941/10.09.12г./
2.29.„ГЕЙМЪР - 2001”ЕООД, гр. София /изх. № П-1942/12.09.12/,/вх. № И1942/10.09.12г./
2.30.„ГЕЙМ-4”АД, гр. София /изх. № П-1943/13.09.12/,/вх. № И-1943/10.09.12г./
2.31.„СИТИ КАЗИНО ГРУП”ООД, гр. София /изх. № П-1944/12.09.12/,/вх. № И1944/10.09.12г./
2.32.„СКАРАБЕЙ 4”ООД, гр. Бургас /изх. № П-1945/12.09.12/,/вх. № И-1945/10.09.12г./
2.33.ЕТ„ДЕНИ – ДЕНКА ВЕЛЕВА – СТЕЛА ВЕЛЕВА”, гр. Стара Загора /изх. № П1946/13.09.12/,/вх. № И-1946/10.09.12г./
2.34.„КАЗИНО РОЯЛ”ООД, гр. Петрич /изх. № П-1948/13.09.12/,/вх. № И1948/10.09.12г./
2.35.„БИ ТИ ДЖИ ГЕЙМ”ООД, гр. София /изх. № П-1949/12.09.12/,/вх. № И1949/10.09.12г./
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3. За тото игри:
3.1.ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”,
1907/05.09.12/,/вх. №И-1907/29.08.12г./

гр.

София

/изх.

№

П-

4. За лото игри:
4.1.„ЕВРОБЕТ”ООД, гр. София /изх. № П-1893/11.09.12/,/вх. № И-1893/20.08.12г./
5. За залагания върху резултати от спортни състезания:
5.1.„ЕВРОБЕТ”ООД, гр. София /изх. № П-1894/11.09.12/,/вх. № И-1894/20.08.12г./
5.2.„ЕВРОФУТБОЛ”ООД, гр. София /изх. № П-1904/05.09.12/,/вх. № И-1904/29.08.12г./
5.3.ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София /изх. № П1906/05.09.12/,/вх. № И-1906/29.08.12г./
6. За залагания върху случайни събития:
6.1.„ЕВРОБЕТ”ООД, гр. София /изх. № П-1895/11.09.12/,/вх. № И-1895
ДЕВЕТИ РАЗДЕЛ - Разглеждане на писмени искания за утвърждаване на
задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри:
1. За игрално казино:
1.1.„САН МАРКО ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ”ЕООД, гр. София /изх. № П-1925/11.09.12/,/вх.
№ И-1925/04.09.12г./
2. За игрални зали:
2.1.„ХЕМУС ТУРС”ЕООД, гр. София /изх. № П-1878/03.09.12/,/вх. № И-1878/15.08.12г./
2.2.„ХЕМУС ТУРС”ЕООД, гр. София /изх. № П-1879/03.09.12/,/вх. № И-1879/15.08.12г./
2.3.„ХЕМУС ТУРС”ЕООД, гр. София /изх. № П-1923/11.09.12/,/вх. № И-1923/04.09.12г./
2.4.„ХЕМУС ТУРС”ЕООД, гр. София /изх. № П-1924/11.09.12/,/вх. № И-1924/04.09.12г./
2.5.„ПИРИН ТУРС 2002”ЕООД, гр. София /изх. № П-1921/11.09.12/,/вх. № И1921/04.09.12г./
2.6.„ДЕЛТА ТУРС 2002”ЕООД, гр. София /изх. № П-1922/11.09.12/,/вх. № И1922/04.09.12г./
2.7.„ЕТИРА”ООД, гр. Пловдив /изх. № П-1905/10.09.12/,/вх. № И-1905/29.08.12г./
2.8.„ВЪЛЕВИ”ООД, гр. Чирпан /изх. № П-1913/05.09.12/,/вх. № И-1913/30.08.12г./
2.9.„ВЪЛЕВИ”ООД, гр. Чирпан /изх. № П-1914/05.09.12/,/вх. № И-1914/30.08.12г./
2.10.„ВЪЛЕВИ”ООД, гр. Чирпан /изх. № П-1915/05.09.12/,/вх. № И-1915/30.08.12г./
2.11.„О Б И”ЕООД, гр. Чирпан /изх. № П-1916/05.09.12/,/вх. № И-1916/30.08.12г./
2.12.„СИТИ КАЗИНО ГРУП”ООД, гр. София /изх. № П-1935/11.09.12/,/вх. № И1935/05.09.12г./
3. За залагания върху случайни събития - утвърждаване на образци на талони:
3.1.„ЕВРОБЕТ”ООД, гр. София /изх. № П-1920/10.09.12/,/вх. № И-1920/04.09.12г./
ДЕСЕТИ РАЗДЕЛ - Поправка на очевидна фактическа грешка:
1. За игрална зала:
1.„АЙ ДЖИ ЕМ”АД, гр. София /изх. № П-1718-1/11.09.12/,/вх. № И-1718-1/05.09.12г./
ЕДИНАДЕСЕТИ РАЗДЕЛ - Разни.
1. Доклад във връзка с приемането на нови Общи задължителни игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати /изх. № 929/13.09.2012 г./
ПО ПЪРВИ РАЗДЕЛ - Разглеждане на писмено искане за издаване на разрешение
за обект, в които са се организирали хазартни игри, отложено от заседанието на
ДКХ от 28.06.2012 г.
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1. За игрална зала:
1. Докладна записка изх. № И-1383/13.09.2012 г. във връзка с искане от „ВАРНА
ПРОФИТ”ЕООД, гр. Варна с вх. № И-1383/04.06.2012 г. на ДКХ.
Постъпило е писмено искане с вх. № И-1383/04.06.2012 г. от „ВАРНА
ПРОФИТ” ЕООД, гр. Варна до ДКХ за даване на разрешение за организиране на
хазартни игри с игрални автомати, за срок от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес: гр.
Варна, ул. „Братя Миладинови” № 148, партер.
По подадените документи е извършена проверка и проучване в
законоустановения срок относно спазването на изискванията на Закона за хазарта /ЗХ/ и
Наредбата за необходимите документи за издаване на разрешения по Закона за хазарта.
Внесена е дължимата държавната такса.
На проведено заседание на 28.06.2012 г., след като е обсъдила представените от
искателя документи ДКХ е установила, че обстоятелствата по искане с вх. №
И-1383/04.06.2012 г., касаещи наличието на изискуемото отстояние по чл. 51, ал. 3 от ЗХ
/отм./, не са изяснени и на основание чл. 20, ал. 2 и 3 от ЗХ /отм./ е взела следното
решение:
1. Приема, че обстоятелствата по писменото искане не са изяснени и отлага
разглеждане на искане с вх. № И-1383/04.06.2012 г.
2. Задължава управителя на „ВАРНА ПРОФИТ” ЕООД с ЕИК: 202013048 или
негов упълномощен представител да се яви лично на заседание на ДКХ и да представи:
- скица – извадка от одобрена кадастрална карта за територията, на която се
намира обектът, за който се иска разрешение, изготвена съгласно изискванията на чл. 2,
3 и 4 от Наредбата за правилата, начините, техническите способи и изискванията за
измерване на отстоянието на игрална зала и казино от основно или средно училище или
казарма по Закона за хазарта /Наредбата/, в мащаб 1:500 или 1:1000, обхващаща радиус,
не по-малък от 300 метра от главния вход на обекта, в който ще се организират и
провеждат хазартни игри;
- удостоверение, издадено от СГКК – гр. Варна или от лице, вписано в регистъра
на правоспособните лица по кадастър към Агенцията по геодезия, картография и
кадастър и притежаващо свидетелство за правоспособност за извършване на дейности по
кадастъра, с което да се удостовери, че игрална зала с адрес: гр. Варна, ул. „Братя
Миладинови” № 148, партер, отговаря на изискванията на чл. 51, ал. 3 от ЗХ /отм./. При
условие, че удостоверението се издава от лице, вписано в регистъра на правоспособните
лица, същото трябва да бъде различно от инж. Живко Недев Кателиев изготвил
удостоверението, представено на ДКХ с искане вх. № И-1383/04.06.2012 г.
3. Възлага на Дирекция „Разрешения и контрол върху хазартната дейност” в ДКХ
да оправи запитване до СГКК – гр. Варна, с което да се изиска информация относно
следните обстоятелства:
- възможно ли е преминаването по пешеходен път на ул. „Братя Миладинови” от
страна на ОУ „Васил Априлов” или това е възможно единствено по южния тротоар на
улицата;
- възможно ли е да се пресече по пешеходен път от южния тротоар на ул. „Братя
Миладинови”, без да бъде пресичана ул. „Оборище”.
С писмо изх. № И-1383/03.07.2012 г. „ВАРНА ПРОФИТ” ЕООД, гр. Варна, е
уведомено за решението на ДКХ и са изискани допълнителни документи. С писмо вх. №
И-1383/16.07.2012 г. на ДКХ са представени:
- скица – извадка от одобрена кадастрална карта за територията, изготвена от
инж. Станислав Павлов Радев /правоспособно лице/ и заверена от СГКК – Варна, на
която се намира обектът, изработена съгласно изискванията на чл. 2, 3 и 4 от Наредбата
за правилата, начините, техническите способи и изискванията за измерване на
отстоянието на игрална зала и казино от основно или средно училище или казарма по
Закона за хазарта /отм./ в мащаб 1:1000, обхващаща радиус от 300 метра от главния вход
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на обекта, в който ще се организират и провеждат хазартни игри. На кадастрална карта
са отбелязани отстоянията до следните училища: ОУ „Васил Априлов” – 303 м., ПУ
„Братя Миладинови” – 347 м. и до ОУ „Йордан Йовков” – 304 м.;
- удостоверение от „АКВАМАП” ЕООД, с управител инж. Станислав Павлов
Радев във връзка с направеното замерване на отстоянието;
- удостоверение за пълна проектантска правоспособност № 1491 на инж.
Станислав Павлов Радев.
С писмо изх. № И-1383/03.07.2012 г. на ДКХ СГКК – гр. Варна е уведомена за
решението на ДКХ и е отправено запитване, с което е изискана информация, относно
следните обстоятелства:
1. Възможно ли е преминаването по пешеходен път на ул. „Братя Миладинови”
от страната на ОУ „Васил Априлов” и на игралната зала или това е възможно
единствено по южния (срещуположен) тротоар на улицата?
2. Възможно ли е да се пресече по пешеходен път от южния на северния тротоар
на ул. „Братя Миладинови” на кръстовището с ул. „Оборище”, за да се стигне до входа
на оградата на ОУ „Васил Априлов”, без да се пресича ул. „Оборище”?
С писмо вх. № И-1383/10.07.2012 г. СГКК – гр. Варна уведомява ДКХ за
следното:
На 21.04.2012 г. е постъпило заявление с вх. № 99-11107/21.04.2012 г. от „ВАРНА
ПРОФИТ” ЕООД, с искане за издаване на Удостоверение за отстояние за поземлен имот
с идентификатор 10135.1502.45. Заявителят е уведомен да представи разработка от
правоспособно лице за определяне на най – прекия пешеходен път от поземления имот и
най – близкото учебно заведение - ОУ „Васил Априлов”. До представяне на исканата
разработка от правоспособно лице, не може да бъде даден отговор на зададените
въпроси.
С писмо изх. № И-1383/27.07.2012 г. на ДКХ до СГКК – гр. Варна, е отправено
второ запитване във връзка с представените в ДКХ с писмо вх. № И-1383/16.07.2012 г.
от „ВАРНА ПРОФИТ” ЕООД документи.
С писмо вх. № И-1383/09.08.2012 г., СГКК – гр. Варна уведомява ДКХ за
следното:
Скицата-извадка от одобрената кадастрална карта на територията, изготвена от
инж. Станислав Павлов Радев, не е заверена от СГКК – гр. Варна.
Поради неизясняване на горните обстоятелства с писмо изх. №
И-1383/10.08.2012 г. е отправено запитване до Дирекция „Архитектура, градоустройство
и устройствено планиране” – гр. Варна.
С писмо вх. № И-1383/23.08.2012 г. Дирекция „Архитектура, градоустройство и
устройствено планиране” – гр. Варна уведомява ДКХ за запитване до кмета на район
„Одесос”, гр. Варна, за отговор и действия по компетентност на зададените от ДКХ
въпроси.
С писмо вх. № И-1383/05.09.2012 г., подписано от Георги Недев - кмет на район
„Одесос”, арх. И. Тодорова - гл. архитект, и от Станка Балчева – мл. специалист
„Участъков техник” – Община Варна ДКХ е уведомена за следното:
1. Преминаването по пешеходен път на ул. „Братя Миладинови” и по двата
тротоара /от страната на ОУ „Васил Априлов” и на игралната зала и по другия тротоар –
посочения в графиката/ е възможно. (Видно от представената скица – извадка от
одобрена кадастрална карта за територията, изготвена от инж. Станислав Павлов Радев
преминаването на противоположния тротоар удължава пешеходния път с 14 м.).
2. Възможно е да се пресече по пешеходен път от южния на северния тротоар на
ул. „Братя Миладинови” на кръстовището с ул. „Оборище”, за да се стигне до входа на
ОУ „Васил Априлов”, без да се пресича ул. „Оборище”. (Видно от представената скица –
извадка от одобрена кадастрална карта за територията, изготвена от инж. Станислав
Павлов Радев пресичането на ул. „Оборище” удължава пешеходния път с 10 м.).
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Комисията пристъпи към разглеждане и обсъждане на искане с вх. №
И-1383/04.06.2012 г. и на всички представени документи. На основание чл. 23, ал. 3 от
ЗХ на заседанието на ДКХ на 14.09.2012 г. бяха поканени и присъстваха г-жа Марияна
Тодорова Ставрева, в качеството й на управител на „ВАРНА ПРОФИТ” ЕООД, и инж.
Станислав Павлов Радев – правоспособно лице извършило замерването в представените
с писмо вх. № И-1383/16.07.2012 г. на ДКХ документи. Г-жа Ставрева и инж. Радев бяха
запознати с гореизложената фактическа обстановка и водената кореспонденция със
СГКК – гр. Варна, както и с изложените обстоятелства от Община Варна в писмо вх.
№ И-1383/05.09.2012 г. на ДКХ, касаещи маршрута от игралната зала до ОУ „Васил
Априлов”. На поставени въпроси във връзка с отстоянието инж. Радев заяви, че
измерването е извършено по южния тротоар на ул. „Братя Миладинови” тъй като е
невъзможно преминаването по северния /от страната на ОУ „Васил Априлов” и на
игралната зала/, поради наличието на паркинг и липсата на организирана пешеходна
част покрай него. Инж. Радев представи на членовете на ДКХ снимки на този паркинг,
като заяви, че площта пред него не е оформена като тротоар и няма изградена
пешеходна пътека съгласно Наредбата, като там се намират контейнери за смет и
автомобили. Правоспособното лице посочи, че действително преминаването е възможно
по северния тротоар на ул. „Братя Миладинови”, но този участък е оформен като зелена
площ и остров за безопасност, като това което се вижда на снимките не е тротоар. На
въпрос възможно ли е пресичането по пешеходен път, както е посочено в писмото на
Община Варна с вх. № И-1383/05.09.2012 г. на ДКХ от южния на северния тротоар на
ул. „Братя Миладинови” на кръстовището с ул. „Оборище”, за да се стигне до входа на
ОУ „Васил Априлов”, без да се пресича ул. „Оборище”, инж. Радев заяви, че на
кръстовището е възможно това преминаване предвид наличието на отбелязани
пешеходни пътеки. Представените снимки бяха прегледани от членовете на ДКХ и
върнати на инж. Радев.
След преглеждане и преценка на всички представени документи и на дадените в
днешното заседание обяснения, във връзка с доказване на обстоятелствата по чл. 51,
ал. 3 от ЗХ /отм./, членовете на ДКХ установиха, че от изложените в писмото на Община
Варна с вх. № И-1383/05.09.2012 г. на ДКХ обстоятелства /възможно е преминаването по
пешеходен път и по двата тротоара на ул. „Братя Миладинови”/ е видно, че изчертаният
от правоспособното лице на представена с писмо вх. № И-1383/16.07.2012 г. на ДКХ
скица – извадка, маршрут по южния тротоар на ул. „Братя Миладинови” е удължил
неоснователно измереното отстояние. Предвид това членовете на ДКХ приемат, че
отбелязаният върху скицата пешеходен път не е най-прекия и че отразеното на скицата
измерване не е извършено при точно спазване на изискванията на чл. 2, 3 и 4 от
Наредбата за правилата, начините, техническите способи и изискванията за измерване
на отстоянието на игрална зала и казино от основно или средно училище или казарма по
Закона за хазарта. Освен това ДКХ не приема представените на днешното заседание
снимки като доказателство за липсата на пешеходен път по северния тротоар на
ул. „Братя Миладинови”, предвид факта, че Комисията не е компетентен орган, който да
установи наличието или липсата на такъв пешеходен път.
Предвид гореизложеното, членовете на ДКХ намират, че от всички представени
документи, във връзка с доказване на обстоятелствата по чл. 51, ал. 3 от ЗХ /отм./, не
може да се установи по безспорен начин наличието на изискуемото отстояние от поне
300 м. по отношение на игрална зала с адрес: гр. Варна, ул. „Братя Миладинови”
№ 148, партер.
С оглед гореизложеното и на основание, чл. 25, ал. 1 от Закона за хазарта, във
връзка с чл. 18, ал. 1, т. 1 и чл. 51, ал. 3 от ЗХ /отм./ и § 5 от ЗХ, Държавната комисия по
хазарта
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РЕШИ:
Отказва да даде разрешение на „ВАРНА ПРОФИТ” ЕООД със седалище и адрес
на управление: гр. Варна, район „Одесос”, ул. „Цар Асен” № 12, ЕИК: 202013048,
представлявано от Марияна Тодорова Ставрева – управител, за организиране на хазартни
игри с игрални автомати, за срок от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес: гр. Варна, ул.
„Братя Миладинови” № 148, партер.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
ПО ВТОРИ РАЗДЕЛ - Временно отнемане на издадени разрешения, във връзка с
открити производства от ДКХ от 23.08.2012 г.:
1. За игрално казино:
1. Докладна записка изх. № И-1575/13.09.2012 г. във връзка с открито с Решение №
872/23.08.2012 г. на ДКХ производство за временно отнемане на издадено на
„КАЗИНО ДИМЯТ”ООД, гр. Варна разрешение.
На 02.07.2012 г. с писмо изх. № 37.00.133 по описа на Национална агенция за
приходите /НАП/ на основание § 8, ал. 3 от преходните и заключителни разпоредби на
Закона за хазарта /ЗХ/ в ДКХ е получена информация от НАП за просрочени и
необезпечени публични задължения в размер над 5 000 лв. на „КАЗИНО ДИМЯТ” ООД,
гр. Варна.
С уведомително писмо изх. № 751/10.07.2012 г., във връзка с чл. 85, ал. 1, т. 1 от
ЗХ, ДКХ е изискала доказателства за погасяване на въпросните задължения или за
тяхното обезпечение в размер на главницата и лихвите. В определения 7-дневен срок,
считан от получаване на писмо изх. № 751/10.07.2012 г., в ДКХ не са внесени
изисканите документи, доказващи погасяването или обезпечаването на просрочени
публични задължения на „КАЗИНО ДИМЯТ” ООД в размер над 5 000 лв.
На проведеното на 23.08.2012 г. заседание ДКХ е пристъпила към разглеждане на
внесеното на основание чл. 31, ал. 1, т. 3 от ЗХ от председателя на ДКХ предложение
изх. № П-872/22.08.2012 г. за вземане на решение, с което на основание чл. 22, ал. 1,
т. 1 и чл. 85, ал. 1, т. 1 от ЗХ, да бъде временно отнето за срок от три месеца Разрешение
№ И-1575/03.07.2012 г. на „КАЗИНО ДИМЯТ” ООД за организиране на хазартни игри в
игрално казино с адрес: гр. Варна, бул. „Княз Борис І” № 111, Гранд Хотел „Димят”.
Предложението е мотивирано на основание разпоредбата на чл. 85, ал. 1, т. 1 от ЗХ,
съгласно която Комисията прилага принудителна административна мярка – отнемане за
срок от три до шест месеца на издадения лиценз, когато лицето по чл. 4 от ЗХ има
просрочени публични задължения в размер над 5 000 лв. и не е представило обезпечение
в размер на главницата и лихвите, както е в настоящата хипотеза.
Предвид гореизложеното и с оглед обстоятелството, че към настоящия момент
„КАЗИНО ДИМЯТ” ООД продължава да извършва хазартна дейност без да е погасило
или представило обезпечение в размер на главницата и лихвите на просрочените му
публични задължения в размер над 5 000 лв., председателят на ДКХ е предложил на
Комисията временно да отнеме Разрешение № И-1575/03.07.2012 г. за организиране на
хазартни игри в игрално казино.
Комисията, след като разгледа направеното от председателя на ДКХ предложение
прецени, че с цел изясняване на фактите и обстоятелства от значение за случая е
необходимо на основание чл. 35 във връзка с чл. 26 от Административнопроцесуалния
кодекс /АПК/ да се предостави възможност на „КАЗИНО ДИМЯТ” ООД да изложи
писмено своите обяснения и възражения по мотивите към предложението за временно
отнемане на издаденото разрешение, както и да представи писмени доказателства за
погасяване на публичните задължения или за тяхното обезпечение в размер на
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главницата и лихвите. Във връзка с това на основание чл. 22, ал. 1, т. 1, чл. 85, ал. 1, т. 1
и § 7, ал. 1 от ПЗР на Закона за хазарта във връзка с чл. 35 и чл. 26 от
Административнопроцесуалния кодекс, Държавната комисия по хазарта е взела Решение
№ 872/23.08.2012 г., с което:
1. Открива производство за временно отнемане за срок от три месеца на
Разрешение № И-1575/03.07.2012 г. на „КАЗИНО ДИМЯТ” ООД със седалище и адрес
на управление: гр. Варна, р-н „Приморски”, бул. „Княз Борис І” № 111, ЕИК: 200917061,
представлявано от управителя Димитър Георгиев Лефтеров, за организиране на хазартни
игри в игрално казино с адрес: гр. Варна, бул. „Княз Борис І” № 111, Гранд Хотел
„Димят”.
2. Възлага на Дирекция „Разрешения и контрол върху хазартната дейност” в ДКХ
да уведоми „КАЗИНО ДИМЯТ” ООД за откритото производство и за мотивите към
предложение изх. № П-872/22.08.2012 г. за временно отнемане на издаденото
разрешение. Предоставя възможност на „КАЗИНО ДИМЯТ” ООД в 7 /седем/ дневен
срок от получаване на писмото за уведомяване, да изложи писмено своите обяснения и
възражения по мотивите за временно отнемане за срок от три месеца на Разрешение №
И-1575/03.07.2012 г., както и да представи писмени доказателства за погасяване на
публичните си задължения или за тяхното обезпечение в размер на главницата и
лихвите.
С писмо изх. № 880/24.08.2012 г. на ДКХ „КАЗИНО ДИМЯТ” ООД е уведомено
за откритото производство и за мотивите към предложение вх. № П-872/22.08.2012 г. за
временно за срок от 3 /три/ месеца отнемане на издаденото на организатора разрешение.
На основание чл. 35 във връзка с чл. 26 от АПК с писмото ДКХ е предоставила
възможност на „КАЗИНО ДИМЯТ” ООД в 7 /седем/ дневен срок от неговото
получаване, да изложи писмено своите обяснения и възражения по мотивите на
предложението за временно отнемане на издаденото разрешение. Писмото е получено на
28.08.2012 г.
С оглед гореизложеното ДКХ приема, че организаторът на хазартните игри
„КАЗИНО ДИМЯТ” ООД е уведомен за откритото производство и за мотивите към
предложение изх. № П-872/22.08.2012 г. за временно отнемане на Разрешение №
И-1575/03.07.2012 г. на ДКХ.
Предвид факта, че датата на провеждане на насроченото за 14.09.2012 г.
заседание на ДКХ и дневния ред на същото са публикувани в страницата на ДКХ в
Интернет, както и обстоятелството, че с писмо вх. № И-1575/13.09.2012 г. управителят
на „КАЗИНО ДИМЯТ” ООД заявява, че е уведомен за него и моли ДКХ да отложи
временното отнемане на издаденото на дружеството разрешение, е предоставена
възможност на представител на дружеството да изложи своите обяснения и възражения
по предложението за временно отнемане. На заседанието на ДКХ, проведено на
14.09.2012 г., такъв представител на организатора не се яви. Поради обстоятелството, че
всички изложени мотиви за временно отнемане на разрешението са подробно разяснени
на „КАЗИНО ДИМЯТ” ООД в писмо изх. № 880/24.08.2012 г. ДКХ пристъпи към
разглеждане и обсъждане на предложение изх. № П-872/22.08.2012 г. и Докладна
записка изх. № И-1575/13.09.2012 г. на председателя на ДКХ.
На заседанието на ДКХ не бяха представени доказателства, от които да е видно,
че „КАЗИНО ДИМЯТ” ООД е предприел каквито и да било конкретни действия за
съобразяване на поведението си с нормативно установените специфични изисквания на
Закона за хазарта. Освен това в писмо вх. № И-1575/13.09.2012 г. на ДКХ е заявено, че
засега организаторът не може да представи доказателства за плащането и/или
обезпечаването на публичните си задължения. С писмо от ТД на НАП – гр. Варна с вх.
№ 2645/12.09.2012 г. ДКХ е уведомена за обстоятелството, че към 24.08.2012 г.
организаторът има невнесен данък по чл. 245 от ЗКПО в размер на 286 032, 11 лв. в т.ч.
главница 267 000 лв. и лихви 19 032, 11 лв.
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След като членовете на ДКХ прецениха всички гореизложени обстоятелства те
приеха, че са налице предвидените в чл. 85, ал. 1, т. 1 от Закона за хазарта основания за
временно отнемане за срок от 3 /три/ месеца на даденото на „КАЗИНО ДИМЯТ” ООД
Разрешение № И-1575/03.07.2012 г. за организиране на хазартни игри в игрално казино с
адрес: гр. Варна, бул. „Княз Борис І” № 111, Гранд Хотел „Димят”.
Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1, чл. 22, ал. 1, т. 1,
чл. 85, ал. 1, т. 1 и чл. 87 от Закона за хазарта във връзка с § 7, ал. 1 от ПЗР на Закона за
хазарта, Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
1. Отнема за срок от три месеца Разрешение № И-1575/03.07.2012 г. на „КАЗИНО
ДИМЯТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Варна, р-н „Приморски”, бул.
„Княз Борис І” № 111, ЕИК: 200917061, представлявано от Димитър Георгиев Лефтеров
– управител, за организиране на хазартни игри в игрално казино с адрес: гр. Варна,
бул. „Княз Борис І” № 111, Гранд Хотел „Димят”.
2. На основание чл. 87 от ЗХ решението на ДКХ подлежи на незабавно
изпълнение, като обжалването не спира изпълнението на решението.
3. Решението може да бъде обжалвано пред Административен съд София - град в
14-дневен срок от съобщаването му.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2. За игрални зали:
2.1. Докладна записка изх. № И-1446/13.09.2012 г. във връзка с открито с Решение
№ 877/23.08.2012 г. на ДКХ производство за временно отнемане на издадено на
„ОЛИМП 2002”ООД, гр. Бургас разрешение.
На 02.07.2012 г. с писмо изх. № 37.00.133 по описа на Национална агенция за
приходите /НАП/ на основание § 8, ал. 3 от преходните и заключителни разпоредби на
Закона за хазарта /ЗХ/ в ДКХ е получена информация от НАП за просрочени и
необезпечени публични задължения в размер над 5 000 лв. на „ОЛИМП 2002” ООД,
гр. Бургас.
С уведомително писмо изх. № 730/10.07.2012 г., във връзка с чл. 85, ал. 1, т. 1 от
ЗХ, ДКХ е изискала доказателства за погасяване на въпросните задължения или за
тяхното обезпечение в размер на главницата и лихвите. В определения в писмото
7-дневен срок в ДКХ не са внесени изисканите документи, доказващи погасяването или
обезпечаването на просрочените публични задължения на „ОЛИМП 2002” ООД в
размер над 5 000 лв.
На проведеното на 23.08.2012 г. заседание членовете на ДКХ пристъпиха към
разглеждане на внесеното на основание чл. 31, ал. 1, т. 3 от ЗХ от председателя на ДКХ
предложение изх. № П-877/22.08.2012 г. за вземане на решение, с което на основание чл.
22, ал. 1, т. 1 и чл. 85, ал. 1, т. 1 от ЗХ, да бъде временно отнето за срок от три месеца
издадено от ДКХ Разрешение № И-1446/22.06.2012 г. на „ОЛИМП 2002” ООД за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Бургас, кв.
„Долно езерово”, УПИ III, кв. 83. Предложението е мотивирано на основание
разпоредбата на чл. 85, ал. 1, т. 1 от ЗХ, съгласно която Комисията прилага
принудителна административна мярка – отнемане за срок от три до шест месеца на
издадения лиценз, когато лицето по чл. 4 от ЗХ има просрочени публични задължения в
размер над 5 000 лв. и не е представило обезпечение в размер на главницата и лихвите,
както е в настоящата хипотеза.
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Предвид гореизложеното и с оглед обстоятелството, че към настоящия момент
„ОЛИМП 2002” ООД продължава да извършва хазартна дейност без да е погасило или
представило обезпечение в размер на главницата и лихвите за просрочените му
публични задължения в размер над 5 000 лв., председателят на ДКХ е предложил на
Комисията временно да отнеме Разрешение № И-1446/22.06.2012 г. за организиране на
хазартни игри с игрални автомати в игрална зала.
След като разгледа направеното от председателя на ДКХ предложение Комисията
прецени, че с цел изясняване на фактите и обстоятелства от значение за случая е
необходимо на основание чл. 35 във връзка с чл. 26 от Административнопроцесуалния
кодекс /АПК/ да се предостави възможност на „ОЛИМП 2002” ООД да изложи писмено
своите обяснения и възражения по мотивите към предложението за временно отнемане
на издаденото разрешение, както и да представи писмени доказателства за погасяване на
публичните задължения или за тяхното обезпечение в размер на главницата и лихвите.
Във връзка с това на основание чл. 22, ал. 1, т. 1, чл. 85, ал. 1, т. 1 и § 7, ал. 1 от ПЗР на
Закона за хазарта във връзка с чл. 35 и чл. 26 от Административнопроцесуалния кодекс,
Държавната комисия по хазарта е взела Решение № 877/23.08.2012 г., с което:
1. Открива производство за временно отнемане за срок от три месеца на издадено
от ДКХ Разрешение № И-1446/22.06.2012 г. на „ОЛИМП 2002” ООД със седалище и
адрес на управление: гр. Бургас, ж.к. „Братя Миладинови” бл. 70, ет. 3, ЕИК: 102750350,
представлявано от Калчо Стоилов Михов - управител, за организиране на хазартни игри
с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Бургас, кв. „Долно езерово”, УПИ III,
кв. 83.
2. Възлага на Дирекция „Разрешения и контрол върху хазартната дейност” в ДКХ
да уведоми „ОЛИМП 2002” ООД за откритото производство и за мотивите към
предложение изх. № П-877/22.08.2012 г. за временно отнемане на издаденото
разрешение. Предоставя възможност на „ОЛИМП 2002” ООД в 7 /седем/ дневен срок от
получаване на писмото за уведомяване, да изложи писмено своите обяснения и
възражения по мотивите за временно отнемане за срок от три месеца на Разрешение №
И-1446/22.06.2012 г. на ДКХ, както и да представи писмени доказателства за погасяване
на публичните си задължения или за тяхното обезпечение в размер на главницата и
лихвите.
С писмо изх. № 882/27.08.2012 г. на ДКХ, получено на 29.08.2012 г., „ОЛИМП
2002” ООД е уведомено за откритото производство и за мотивите към предложение изх.
№ П-877/22.08.2012 г. за временно за срок от 3 /три/ месеца отнемане на издаденото на
организатора разрешение. На основание чл. 35 във връзка с чл. 26 от АПК с писмото
ДКХ е предоставила възможност на „ОЛИМП 2002” ООД в 7 /седем/ дневен срок от
неговото получаване, да изложи писмено своите обяснения и възражения по мотивите на
предложението за временно отнемане на издаденото разрешение.
С писмо вх. № 2541/28.08.2012 г. на ДКХ от „ОЛИМП 2002” ООД са представени
платежни нареждания за плащане към бюджета /копия/ - 4 бр. и удостоверение №
020201200247464/27.08.2012 г. за наличието на задължения на „ОЛИМП 2002” ООД в
размер на 330,74 лв., издадено от Национална агенция за приходите, Териториална
дирекция Бургас /оригинал/, доказващи погасяването на въпросните задължения от
„ОЛИМП 2002” ООД.
Представените документи бяха прегледани от членовете на ДКХ, които след като
разгледаха предложение изх. № П-877/22.08.2012 г. и Докладна записка изх. № И1446/13.09.2012 г. на председателя на ДКХ прецениха, че са отпаднали основанията за
временно отнемане на издаденото на „ОЛИМП 2002” ООД Разрешение № И1446/22.06.2012 г. на ДКХ.
С оглед гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1 от Закона за хазарта /ЗХ/ във
връзка с чл. 56, ал. 1 от АПК, Държавната комисия по хазарта
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РЕШИ:
Прекратява образуваното производство за временно отнемане за срок от 3 /три/
месеца на издадено от ДКХ Разрешение № И-1446/22.06.2012 г. на „ОЛИМП 2002” ООД
със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ж.к. „Братя Миладинови” бл. 70, ет. 3,
ЕИК: 102750350, представлявано от Калчо Стоилов Михов - управител, за организиране
на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Бургас, кв. „Долно
езерово”, УПИ III, кв. 83.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.2. Докладна записка изх. № И-414/13.09.2012 г. във връзка с открито с Решение №
870/23.08.2012 г. на ДКХ производство за временно отнемане на издадено на
„ЗАМИТА ГЕЙМ КОМЕРС”ООД, с. Банево, област Бургас разрешение.
На 02.07.2012 г. с писмо изх. № 37.00.133 по описа на Национална агенция за
приходите /НАП/ на основание § 8, ал. 3 от преходните и заключителни разпоредби на
Закона за хазарта /ЗХ/ в ДКХ е получена информация от НАП за просрочени и
необезпечени публични задължения в размер над 5 000 лв. на „ЗАМИТА ГЕЙМ
КОМЕРС” ООД, с. Банево, област Бургас.
С уведомително писмо изх. № 731/10.07.2012 г., във връзка с чл. 85, ал. 1, т. 1 от
ЗХ, ДКХ е изискала доказателства за погасяване на въпросните задължения или за
тяхното обезпечение в размер на главницата и лихвите. В определения 7-дневен срок,
считан от получаване на писмо изх. № 731/10.07.2012 г., в ДКХ не са внесени
изисканите документи, доказващи погасяването или обезпечаването на просрочените
публични задължения на „ЗАМИТА ГЕЙМ КОМЕРС” ООД в размер над 5 000 лв.
На проведеното на 23.08.2012 г. заседание членовете на ДКХ пристъпиха към
разглеждане на внесеното на основание чл. 31, ал. 1, т. 3 от ЗХ от председателя на ДКХ
предложение изх. № П-870/22.08.2012 г. за вземане на решение, с което на основание
чл. 22, ал. 1, т. 1 и чл. 85, ал. 1, т. 1 от ЗХ, да бъде временно отнето за срок от три месеца
издадено от ДКХ Разрешение № И-414/12.03.2012 г. на „ЗАМИТА ГЕЙМ КОМЕРС”
ООД за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Айтос, ул. „Христо Ботев” № 18Б. Предложението е мотивирано на основание
разпоредбата на чл. 85, ал. 1, т. 1 от ЗХ, съгласно която Комисията прилага
принудителна административна мярка – отнемане за срок от три до шест месеца на
издадения лиценз, когато лицето по чл. 4 от ЗХ има просрочени публични задължения в
размер над 5 000 лв. и не е представило обезпечение в размер на главницата и лихвите,
както е в настоящата хипотеза.
Предвид гореизложеното и с оглед обстоятелството, че към настоящия момент
„ЗАМИТА ГЕЙМ КОМЕРС” ООД продължава да извършва хазартна дейност без да е
погасило или представило обезпечение в размер на главницата и лихвите за
просрочените му публични задължения в размер над 5 000 лв., председателят на ДКХ е
предложил на Комисията временно да отнеме Разрешение № И-414/12.03.2012 г. за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала.
След като разгледа направеното от председателя на ДКХ предложение Комисията
прецени, че с цел изясняване на фактите и обстоятелства от значение за случая е
необходимо на основание чл. 35 във връзка с чл. 26 от Административнопроцесуалния
кодекс /АПК/ да се предостави възможност на „ЗАМИТА ГЕЙМ КОМЕРС” ООД да
изложи писмено своите обяснения и възражения по мотивите към предложението за
временно отнемане на издаденото разрешение, както и да представи писмени
доказателства за погасяване на публичните задължения или за тяхното обезпечение в
размер на главницата и лихвите. Във връзка с това на основание чл. 22, ал. 1, т. 1, чл. 85,
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ал. 1, т. 1 и § 7, ал. 1 от ПЗР на Закона за хазарта във връзка с чл. 35 и чл. 26 от
Административнопроцесуалния кодекс, Държавната комисия по хазарта е взела Решение
№ 870/23.08.2012 г., с което:
1. Открива производство за временно отнемане за срок от три месеца на издадено
от ДКХ Разрешение № И-414/12.03.2012 г. на „ЗАМИТА ГЕЙМ КОМЕРС” ООД със
седалище и адрес на управление: с. Банево, област Бургас,
ул. „Свобода” № 12,
ЕИК: 102904161, представлявано от Златко Димитров Костадинов – управител, за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Айтос, ул.
„Христо Ботев” № 18Б.
2. Възлага на Дирекция „Разрешения и контрол върху хазартната дейност” в ДКХ
да уведоми „ЗАМИТА ГЕЙМ КОМЕРС” ООД за откритото производство и за мотивите
към предложение изх. № П-870/22.08.2012 г. за временно отнемане на издаденото
разрешение. Предоставя възможност на „ЗАМИТА ГЕЙМ КОМЕРС” ООД в 7 /седем/
дневен срок от получаване на писмото за уведомяване, да изложи писмено своите
обяснения и възражения по мотивите за временно отнемане за срок от три месеца на
Разрешение № И-414/12.03.2012 г. на ДКХ, както и да представи писмени доказателства
за погасяване на публичните си задължения или за тяхното обезпечение в размер на
главницата и лихвите.
С писмо изх. № 884/27.08.2012 г. на ДКХ, получено на 29.08.2012 г., „ЗАМИТА
ГЕЙМ КОМЕРС” ООД е уведомено за откритото производство и за мотивите към
предложение изх. № П-870/22.08.2012 г. за временно за срок от 3 /три/ месеца отнемане
на издаденото на организатора разрешение. На основание чл. 35 във връзка с чл. 26 от
АПК с писмото ДКХ е предоставила възможност на „ЗАМИТА ГЕЙМ КОМЕРС” ООД в
7 /седем/ дневен срок от неговото получаване, да изложи писмено своите обяснения и
възражения по мотивите на предложението за временно отнемане на издаденото
разрешение.
С писмо вх. № 2585/04.09.2012 г. на ДКХ е представено Постановление за
налагане на обезпечителни мерки изх. № 0017-000023/29.08.2012 г., издадено от ТД на
НАП, гр. Бургас, с което се доказва обезпечение на публичните задължения на
„ЗАМИТА ГЕЙМ КОМЕРС” ООД
Представените документи бяха прегледани от членовете на ДКХ, които след като
разгледаха предложение изх. № П-870/22.08.2012 г. и Докладна записка изх. №
И-414/13.09.2012 г. на председателя на ДКХ прецениха, че са отпаднали основанията за
временно отнемане на издаденото на „ЗАМИТА ГЕЙМ КОМЕРС” ООД Разрешение №
И-414/12.03.2012 г. на ДКХ.
С оглед гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1 от Закона за хазарта във
връзка с чл. 56, ал. 1 от АПК, Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Прекратява образуваното производство за временно отнемане за срок от 3 /три/
месеца на издадено от ДКХ Разрешение № И-414/12.03.2012 г. на „ЗАМИТА ГЕЙМ
КОМЕРС” ООД със седалище и адрес на управление: с. Банево, област Бургас, ул.
„Свобода” № 12, ЕИК: 102904161, представлявано от Златко Димитров Костадинов –
управител, за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. Айтос, ул. „Христо Ботев” № 18Б.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
3. Предсрочно прекратяване действието на издадено разрешение, за което е открито
производство за временно отнемане:
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3.1.„НИКОС-ГРУП”ЕООД, гр. Велико Търново /изх. № П-1977/13.09.12/,/вх. № И1977/13.09.12г./
Постъпило е писмено искане с вх. № И-1977/13.09.2012 г. „НИКОСГРУП” ЕООД, гр. Велико Търново, за прекратяване действието на Разрешение №
И-1617 от 30.09.2011 г., за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална
зала с адрес: гр. Добрич, ул. „25-ти Септември” № 21.
Във връзка с цитираното искане за предсрочно прекратяване председателят на
ДКХ докладва на членовете на Комисията за следните обстоятелства:
На 02.07.2012 г. с писмо изх. № 37.00.133 по описа на Национална агенция за
приходите /НАП/ на основание § 8, ал. 3 от преходните и заключителни разпоредби на
Закона за хазарта /ЗХ/ в ДКХ е получена информация от НАП за просрочени и
необезпечени публични задължения в размер над 5 000 лв. на „НИКОС-ГРУП” ЕООД,
гр. Велико Търново.
С уведомително писмо изх. № 732/10.07.2012 г., във връзка с чл. 85, ал. 1, т. 1 от
ЗХ, ДКХ е изискала доказателства за погасяване на въпросните задължения или за
тяхното обезпечение в размер на главницата и лихвите. В определения 7-дневен срок,
считан от получаване на писмо изх. № 732/10.07.2012 г., в ДКХ не са внесени
изисканите документи, доказващи погасяването или обезпечаването на просрочените
публични задължения на „НИКОС-ГРУП” ЕООД в размер над 5 000 лв.
На проведеното на 23.08.2012 г. заседание членовете на ДКХ са пристъпили към
разглеждане на внесеното на основание чл. 31, ал. 1, т. 3 от ЗХ от председателя на ДКХ
предложение изх. № П-876/22.08.2012 г. за вземане на решение, с което на основание
чл. 22, ал. 1, т. 1 и чл. 85, ал. 1, т. 1 от ЗХ, да бъде временно отнето за срок от три месеца
издадено от ДКХ Разрешение № И-1617/30.09.2011 г. на „НИКОС-ГРУП” ЕООД за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Добрич,
ул. „25-ти Септември” № 21. Предложението е мотивирано на основание разпоредбата
на чл. 85, ал. 1, т. 1 от ЗХ, съгласно която Комисията прилага принудителна
административна мярка – отнемане за срок от три до шест месеца на издадения лиценз,
когато лицето по чл. 4 от ЗХ има просрочени публични задължения в размер над 5 000
лв. и не е представило обезпечение в размер на главницата и лихвите, както е в
настоящата хипотеза.
Предвид гореизложеното и с оглед обстоятелството, че към настоящия момент
„НИКОС-ГРУП” ЕООД продължава да извършва хазартна дейност без да е погасило или
представило обезпечение в размер на главницата и лихвите за просрочените му
публични задължения в размер над 5 000 лв., председателят на ДКХ е предложил на
Комисията временно да отнеме Разрешение № И-1617/30.09.2011 г. за организиране на
хазартни игри с игрални автомати в игрална зала.
След като разгледа направеното от председателя на ДКХ предложение Комисията
е преценила, че с цел изясняване на фактите и обстоятелства от значение за случая е
необходимо на основание чл. 35 във връзка с чл. 26 от Административнопроцесуалния
кодекс /АПК/ да се предостави възможност на „НИКОС-ГРУП” ЕООД да изложи
писмено своите обяснения и възражения по мотивите към предложението за временно
отнемане на издаденото разрешение, както и да представи писмени доказателства за
погасяване на публичните задължения или за тяхното обезпечение в размер на
главницата и лихвите. Предвид това на основание чл. чл. 22, ал. 1, т. 1, чл. 85, ал. 1, т. 1 и
§ 7, ал. 1 от ПЗР на Закона за хазарта във връзка с чл. 35 и чл. 26 от
Административнопроцесуалния кодекс, Държавната комисия по хазарта е взела Решение
№ 876/23.08.2012 г., с което:
1. Открива производство за временно отнемане за срок от три месеца на издадено
от ДКХ Разрешение № И-1617/30.09.2011 г. на „НИКОС-ГРУП” ЕООД със седалище и
адрес на управление: гр. Велико Търново, ул. „Сергей Румянцев” № 57, вх. Б, ЕИК:
104636395, представлявано от Николай Колев Колев – управител, за организиране на
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хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Добрич, ул. „25-ти
Септември” № 21.
2. Възлага на Дирекция „Разрешения и контрол върху хазартната дейност” в ДКХ
да уведоми „НИКОС-ГРУП” ЕООД за откритото производство и за мотивите към
предложение изх. № П-876/22.08.2012 г. за временно отнемане на издаденото
разрешение. Предоставя възможност на „НИКОС-ГРУП” ЕООД в 7 /седем/ дневен срок
от получаване на писмото за уведомяване, да изложи писмено своите обяснения и
възражения по мотивите за временно отнемане за срок от три месеца на Разрешение №
И-1617/30.09.2011 г. на ДКХ, както и да представи писмени доказателства за погасяване
на публичните си задължения или за тяхното обезпечение в размер на главницата и
лихвите.
С писмо изх. № 883/27.08.2012 г. на ДКХ, получено на 10.09.2012 г., „НИКОСГРУП” ЕООД е уведомено за откритото производство и за мотивите към предложение
изх. № П-876/22.08.2012 г. за временно за срок от 3 /три/ месеца отнемане на издаденото
на организатора Разрешение № И-1617/30.09.2011 г. На основание чл. 35 във връзка с чл.
26 от АПК с писмото ДКХ е предоставила възможност на „НИКОС-ГРУП” ЕООД в 7
/седем/ дневен срок от неговото получаване, да изложи писмено своите обяснения и
възражения по мотивите на предложението за временно отнемане на издаденото
разрешение.
На 13.09.2012 г. с вх. № И-1977 в ДКХ е подадено писмено искане от „НИКОСГРУП” ЕООД, гр. Велико Търново, за прекратяване действието на Разрешение №
И-1617/30.09.2011 г., за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална
зала с адрес: гр. Добрич, ул. „25-ти Септември” № 21.
По подадените документи е извършена проверка и проучване в
законоустановения срок, при които е установено, че отговарят на изискванията на
Закона за хазарта и Наредбата за необходимите документи за издаване на разрешения по
Закона за хазарта във връзка с § 4, ал. 1 от ПЗР на ЗХ. Внесена е дължимата държавна
такса за издаване на разрешението. Предвид това председателят на ДКХ е предложил на
Комисията да прекрати предсрочно действието на Разрешение № И-1617 от 30.09.2011 г.
на ДКХ.
На заседанието си, проведено на 14.09.2012 г., след като обсъди гореизложената
фактическа обстановка, Комисията прецени, че са налице основанията за предсрочно
прекратяване на действието на цитираното разрешение, което е предмет на откритото с
Решение № 876/23.08.2012 г. на ДКХ производство за временното му отнемане. Поради
това ДКХ приема, че в случая след предсрочно прекратяване на действието на
Разрешение № И-1617/30.09.2011 г. на ДКХ ще отпаднат основанията за неговото
временно отнемане.
С оглед гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1, чл. 22, ал. 1, т. 1 и чл. 35, ал.
1, т. 4 от Закона за хазарта във връзка с чл. 56, ал. 1 от АПК, Държавната комисия по
хазарта
РЕШИ:
1. Прекратява преди изтичане на срока му действието на Разрешение №
И-1617/30.09.2011 г. на ДКХ, за организиране на хазартни игри с игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Добрич, ул. „25-ти Септември” № 21, издадено на „НИКОСГРУП” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Велико Търново, ул. „Сергей
Румянцев” № 57, вх. Б, ЕИК: 104636395, представлявано от Николай Колев Колев –
управител.
2. Прекратява образуваното производство за временно отнемане за срок от 3
/три/ месеца на издадено от ДКХ Разрешение № И-1617/30.09.2011 г. на „НИКОСГРУП” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Велико Търново, ул. „Сергей
Румянцев” № 57, вх. Б, ЕИК: 104636395, представлявано от Николай Колев Колев –
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управител, за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. Добрич, ул. „25-ти Септември” № 21.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
ПО ТРЕТИ РАЗДЕЛ - Разглеждане на писмени искания за промени в
обстоятелствата, вписани в издадени лицензи:
1. За игрални зали:
1.1.„СИНТИЯ ХАУС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ”ООД, гр. Стара Загора /изх. № П1902/03.09.12/,/вх. № И-1902/29.08.12г./
На 29.08.2012 г. с вх. № И-1902, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, чл. 32 и чл. 37,
ал. 1 - 4 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „СИНТИЯ ХАУС
ИНТЕРНЕШЪНЪЛ” ООД, гр. Стара Загора, за промени в обстоятелствата, вписани в
издадено разрешение за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора Разрешение №
И-1199/06.06.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
необходимите документи за издаване на разрешения по Закона за хазарта. Внесена е
дължимата държавна такса, поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22,
ал. 1, т. 3, чл. 32, чл. 37, ал. 1 - 4 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на
Държавната комисия по хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с
което:
Да одобри вписаната промяна в търговската регистрация на „СИНТИЯ ХАУС
ИНТЕРНЕШЪНЪЛ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, ул.
„Индустриална", база Осана, ЕИК: 200464045, представлявано от Благовестка Иванова
Методиева – управител, с вписана промяна в управлението на търговското дружество
/на 22.08.2012 г. в Търговския регистър е вписан нов управител Благовестка Иванова
Методиева, а Марин Иванов Маринов е заличен като 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.
1.2.„КАЗИНО РОЯЛ”ООД, гр. Петрич /изх. № П-1947/13.09.12/,/вх. № И1947/10.09.12г./
На 10.09.2012 г. с вх. № И-1947, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, чл. 32 и чл. 37,
ал. 1 - 4 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „КАЗИНО РОЯЛ” ООД,
гр. Петрич, за промени в обстоятелствата, вписани в издадено разрешение за
организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Искането е за вписване на промени в издаден на организатора лиценз, за който е
издадено Удостоверение за издаден лиценз № И-1817/28.08.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
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При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
необходимите документи за издаване на разрешения по Закона за хазарта. Внесена е
дължимата държавна такса, поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22,
ал. 1, т. 3, чл. 32, чл. 37, ал. 1 - 4 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на
Държавната комисия по хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с
което:
Да одобри вписаната промяна в търговската регистрация на „КАЗИНО
РОЯЛ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Петрич, ул. „Цар Борис ІІІ” № 21,
ЕИК: 201890044, представлявано от Искра Крумова Божинова - управител, с вписана
промяна в управлението на дружество /на 03.09.2012 г. в Търговския регистър е вписан
нов управител Искра Крумова Божинова, а Филип Томчов Янков е заличен като
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.
1.3.„УИН БЕТ”ООД, гр. София /изх. № П-1953/13.09.12/,/вх. № И-1953/11.09.12г./
На 11.09.2012 г. с вх. № И-1953, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, чл. 32 и чл. 37,
ал. 1 - 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „УИН БЕТ” ООД, гр. София,
за промени в обстоятелствата, вписани в издадено разрешение за организиране на
хазартни игри с игрални автомати.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора Разрешение №
И-2216/03.01.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
необходимите документи за издаване на разрешения по Закона за хазарта. Внесена е
дължимата държавна такса, поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22,
ал. 1, т. 3, чл. 32, чл. 37, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на
Държавната комисия по хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с
което:
Да одобри вписаната промяна в търговската регистрация на „УИН БЕТ” ООД със
седалище и адрес на управление: гр. София, район „Младост”, ул. „Михаил Тенев” № 6,
ет. 2, ЕИК: 131527592, представлявано от Христо Георгиев Вулев – управител, с вписана
промяна в адреса на управление на дружеството /на 04.09.2012 г. в Търговския регистър
е вписана промяна в адреса на управление на дружеството от гр. София, район
„Младост”, ул. „Михаил Тенев”, Бизнес - център „Евротур” № 12, ет. 4, офис 14 на
гр. София, район „Младост”, ул. „Михаил Тенев” № 6, ет. 2/.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
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ПО ЧЕТВЪРТИ РАЗДЕЛ - Предсрочно прекратяване действието на издадени
разрешения:
1. За игрални зали:
1.1.„БРИЗ ЕЛ”ЕООД, гр. София /изх. № П-1955/12.09.12/,/вх. № И-1955/11.09.12г./
На 11.09.2012 г. с вх. № И-1955, 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 “БРИЗ ЕЛ” ЕООД,
гр.София, за прекратяване действието на Разрешение № И-2339/03.01.2011 г., за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.София,
ж.к. ”Дружба-1, бул. ”К. Пастухов” до бл. 69.
Срокът на разрешението изтича на 16.10.2012 г. и в него са вписани 20 /двадесет/
броя игрални автомати с 20 /двадесет/ броя игрални места.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
необходимите документи за издаване на разрешения по Закона за хазарта. Внесена е
дължимата държавна такса за издаване на разрешението, поради което и на основание
чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 и чл. 35, ал. 1, т. 4 от Закона за хазарта,
председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта да разгледа
направеното искане и да вземе решение, с което:
Да прекрати действието на Разрешение № И-2339/03.01.2011 г., за организиране
на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, ж.к. „Дружба-1”,
бул. ”К. Пастухов” до бл. 69, издадено на “БРИЗ ЕЛ” ЕООД, със седалище и адрес на
управление: гр. София, район „Витоша”, ж.к.”Бояна”, ул. ”Беловодски път” № 89 А,
ЕИК: 121807654, представлявано от Деница Тодорова Велева-управител, преди изтичане
на срока му.
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.„ФОРТЕ КЛУБ”ЕООД, гр. София /изх. № П-1976/13.09.12/,/вх. № И1976/13.09.12г./
На 13.09.2012 г. с вх. № И-1976, 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 „Форте клуб” ЕООД,
гр. София, за прекратяване действието на Разрешение № И-1078 от 28.07.2011 г., за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Пловдив,
ул. „Иван Вазов” № 98.
Срокът на разрешението изтича на 27.08.2015 г. и в него са вписани 26 /двадесет
и шест/ броя игрални автомати с 31 /тридесет и един/ броя игрални места.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
необходимите документи за издаване на разрешения по Закона за хазарта. Внесена е
дължимата държавна такса за издаване на разрешението, поради което и на основание
чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 и чл. 35, ал. 1, т. 4 от Закона за хазарта,
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председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта да разгледа
направеното искане и да вземе решение, с което:
Да прекрати действието на Разрешение № И-1078 от 28.07.2011 г., за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Пловдив,
ул. „Иван Вазов” № 98, издадено на „Форте клуб” ЕООД със седалище и адрес на
управление: гр. София, район „Красна поляна”, ул. „Уста Генчо”, бл. 344, вх. Д, ап. 105,
ЕИК: 131407924, представлявано от Валентин Михайлов Миланов – управител, преди
изтичане на срока му.
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.„РАДКА МОСКОВА” ООД, гр. Самоков /изх. № П-1927/13.09.12/,/вх. № И1927/05.09.12г./
На 05.09.2012 г. с вх. № И-1927, 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 „РАДКА МОСКОВА”
ООД, гр. Самоков, за прекратяване действието на разрешение № И-5 от 14.02.2012 г., за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: с. Галата,
област Ловеч, ул. „Христо Ботев” № 72.
Срокът на разрешението изтича на 12.10.2016 г. и в него са вписани 10 /десет/
броя игрални автомати с 10 /десет/ броя игрални места.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
необходимите документи за издаване на разрешения по Закона за хазарта. Внесена е
дължимата държавна такса за издаване на разрешението, поради което и на основание
чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 и чл. 35, ал. 1, т. 4 от Закона за хазарта,
председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта да разгледа
направеното искане и да вземе решение, с което:
Да прекрати действието на Разрешение № И-5 от 14.02.2012 г., за организиране
на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: с. Галата, област Ловеч,
ул. „Христо Ботев” № 72, издадено на „РАДКА МОСКОВА” ООД със седалище и адрес
на управление: гр. Самоков, ул. ”Проф. Васил Захариев” № 1, ЕИК: 832080578,
представлявано от Радка Данаилова Москова - управител и Любомир Петров Петков управител, заедно и поотделно, преди изтичане на срока му.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
ПО ПЕТИ РАЗДЕЛ - Разглеждане на писмено искане за издаване на лиценз за нов
обект:
1. За игрална зала:
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1.„ГРАНД МАКАО СОФИЯ”ЕООД, гр. София /изх. № П-1908/13.09.12/,/вх. № И1908/29.08.12г./
На 29.08.2012 г. с вх. № И-1908, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 1, т. 11 и чл. 32
от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ГРАНД МАКАО СОФИЯ” 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. София, ул. „Костенски Водопад”
№ 102.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
необходимите документи за издаване на разрешения по Закона за хазарта. Внесена е
дължимата държавна такса, поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22,
ал. 1, т. 1, т. 11, чл. 5, ал. 1, т. 3 и чл. 69, ал. 1 и ал. 3 от Закона за хазарта, председателят
на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта да разгледа направеното искане и
да вземе решение, с което:
I. Да издаде лиценз на „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, за организиране на
хазартни игри с игрални автомати за срок от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес:
гр. София, ул. „Костенски Водопад” № 102.
В игралната зала ще бъдат монтирани и експлоатирани 42 /четиридесет и два/
броя игрални автомати с 54 /петдесет и четири/ броя игрални места.
II. Да утвърди на „ГРАНД МАКАО СОФИЯ” ЕООД, за игралната зала по т. І:
1. Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на
хазартни игри с игрални автомати в игрална зала.
2. Задължителни правила за организация на работата и финансов контрол при
провеждане на хазартни игри с игрални автомати и образци за счетоводна отчетност в
игрална зала.
3. Задължителни изисквания към игрална зала с игрални автомати по отношение
вида на помещенията, минималната площ и разпределението на помещенията, както и
необходимото техническо оборудване за контрол.
III. В игралната зала ще бъдат инсталирани 5 /пет/ броя системи за формиране на
премия джакпот:
- тип CAT 4 CASH EGT-JS31, идентификационен № 82661, която ще отчислява
1.0% от залозите, направени чрез свързаните в системата 4 /четири/ броя игрални
автомати;
- тип EGT Progressive Jackpot VGJP1, идентификационен № 82639, която ще
отчислява 1.0% от залозите, направени чрез свързаните в системата 2 /два/ броя игрални
автомати;
- Vega Jackpot System, тип EGT-JS22, идентификационен № 82652, която ще
отчислява 1.0% от залозите, направени чрез свързаните в системата 16 /шестнадесет/
броя игрални автомати;
- тип BGJP 20.11, версия 1.01, идентификационен № 090331-112, която ще
отчислява 1.0% от залозите, направени чрез свързаните в системата 4 /четири/ броя
игрални автомати;
- тип BGJP 60-04, версия Fusion, идентификационен № 120601-101, която ще
отчислява 1.0% от залозите, направени чрез свързаните в системата 4 /четири/ броя
игрални автомати.
ІV. В игралната зала ще функционират следните системи за формиране на премия
джакпот:
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№

Тип, версия

Производител

1.
2.
3.
4.
5.

CAT 4 CASH EGT-JS31
EGT Progressive Jackpot VGJP1
Vega Jackpot System EGT-JS22
BGJP 20.11, 1.01
BGJP 60-04, Fusion

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

Идентификационен
номер
82661
82639
82652
090331-112
120601-101

Удостоверение за
одобрен тип ДП
095
011
099
003
052

Процент на
отчисления
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0

На основание чл. 23, ал. 3 от ЗХ на заседанието присъства г-н Иво Велков
Иванов, в качеството му на управител на „ГРАНД МАКАО СОФИЯ” ЕООД.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
ПО ШЕСТИ РАЗДЕЛ - Разглеждане на писмени искания за издаване на лицензи за
обекти, в които са се организирали хазартни игри:
1. За игрални зали:
1.1.ЕТ„ПОЛИНА ЯНАКИЕВА-ДАРИ”, гр. Петрич /изх. № П-1807/10.09.12/,/вх. №
И-1807/27.07.12г./
На 27.07.2012 г. с вх. № И-1807, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 1, т. 11 и чл. 32 от
Закона за хазарта, е подадено писмено искане от ЕТ „ПОЛИНА ЯНАКИЕВА-ДАРИ”,
гр. Петрич, за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати,
за срок от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес: гр. Гоце Делчев, ул. „Солун” № 5.
На основание чл. 31, ал. 1, т. 1 и т. 9 от ЗХ и Заповед № З-371/17.08.2012 г. на
председателя на ДКХ за наблюдаващ член на Комисията е определена г-жа Елена
Панева.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи, като наблюдаващ член на ДКХ г-жа Панева заяви, че са спазени новите
изисквания за издаване на първоначален лиценз по ЗХ и че документите отговарят на
изискванията на Наредбата за необходимите документи за издаване на разрешения по
Закона за хазарта. Внесена е дължимата държавна такса, поради което и на основание
чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1, т. 11 и чл. 69, ал. 1 и 3 от Закона за хазарта,
председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта да разгледа
направеното искане и да вземе решение, с което:
І. Да издаде лиценз на ЕТ „ПОЛИНА ЯНАКИЕВА-ДАРИ” със седалище и адрес
на управление: гр. Петрич, ул. „Люле Бургас” № 11, ЕИК: 101666821, представляван от
Полина Милчева Янакиева /физическо лице – търговец/, за организиране на хазартни
игри с игрални автомати за срок от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес: гр. Гоце
Делчев, ул. „Солун” № 5.
В игралната зала ще бъдат монтирани и експлоатирани 15 /петнадесет/ броя
игрални автомати с 15 /петнадесет/ броя игрални места.
II. Да утвърди на ЕТ „ПОЛИНА ЯНАКИЕВА-ДАРИ”, гр. Петрич за игралната
зала по т. І:
1. Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на
хазартни игри с игрални автомати в игрална зала.
2. Задължителни изисквания към игрална зала с игрални автомати по отношение
вида на помещенията, минималната площ и разпределението на помещенията в игрална
зала и необходимото техническо оборудване за контрол.
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3. Задължителни правила за организация на работата и финансовия контрол при
провеждане на хазартни игри с игрални автомати и образци за счетоводна отчетност в
игрална зала.
III. В игралната зала ще бъдат инсталирани 4 /четири/ броя системи за формиране
на премия джакпот:
- тип BGJP 20.11, версия 1.01, идентификационен № JP 091020-010, която ще
отчислява 1% от залозите, направени чрез свързаните в системата 4 броя игрални
автомати;
- тип BGJP 20.11, версия 1.01, идентификационен № JP 091020-011, която ще
отчислява 1% от залозите, направени чрез свързаните в системата 3 броя игрални
автомати;
- тип BGJP 60-04, версия Fusion, идентификационен № JP 111010-005, която ще
отчислява 4.5% от залозите, направени чрез свързаните в системата 3 броя игрални
автомати;
- Vega Jackpot System, тип EGT-JS22, идентификационен № 83376, която ще
отчислява 1.7% от залозите, направени чрез свързаните в системата 3 броя игрални
автомати.
ІV. В игралната зала ще функционират следните системи за формиране на премия
джакпот:
№

Тип, версия

Производител

1.
2.
3.

BGJP 20.11, 1.01
BGJP 20.11, 1.01
BGJP 60-04, Fusion
Vega Jackpot System
тип EGT-JS22

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

Идентификационен
номер
JP 091020-010
JP 091020-011
JP 111010-005

„Евро Геймс Технолоджи” ООД

83376

4.

Удостоверение за
одобрен тип ДП
003
003
052
099

Процент на
отчисления
1.0
1.0
4.5
1.7

На основание чл. 23, ал. 3 от ЗХ на заседанието присъства г-н Стоян Чавдаров
Янакиев, в качеството му на упълномощен представител на Полина Милчева Янакиева
/физическо лице – търговец/. Представя пълномощно рег. № 1623/13.03.2006 г. и №
1689/15.03.2006 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.„КОМЕРС”ЕООД, гр. Севлиево /изх. № П-1820/12.09.12/,/вх. № И1820/30.07.12г./
На 30.07.2012 г. с вх. № И-1820, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 1, т. 11 и чл. 32
от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „КОМЕРС” ЕООД, гр. Севлиево, за
издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати, за срок от 10
(десет) години в игрална зала с адрес: гр. Габрово, ул. „Свищовска” № 91.
На основание чл. 31, ал. 1, т. 1 и т. 9 от ЗХ и Заповед № З-372/17.08.2012 г. на
председателя на ДКХ за наблюдаващ член на Комисията е определена г-жа Мирослава
Христова.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи, като наблюдаващ член на ДКХ г-жа Христова заяви, че са спазени новите
изисквания за издаване на първоначален лиценз по ЗХ и че документите отговарят на

22

изискванията на Наредбата за необходимите документи за издаване на разрешения по
Закона за хазарта. Внесена е дължимата държавна такса, поради което и на основание
чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1, т. 11, чл. 26, ал. 4, т. 3 и чл. 69, ал. 1 и ал. 3 от
Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта да
разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
І. Да издаде лиценз на „КОМЕРС” ЕООД със седалище и адрес на управление:
гр. Севлиево, ул. „Стоян Бъчваров” № 8 ЕИК: 107565156, представлявано от Цветан
Ботев Макавеев - управител, за организиране на хазартни игри с игрални автомати за
срок от 10 /десет/ години в игрална зала с адрес: гр. Габрово, ул. „Свищовска” № 91.
В игралната зала ще бъдат инсталирани и експлоатирани 25 /двадесет и пет/ броя
игрални автомати с 30 /тридесет/ броя игрални места.
II. Да утвърди на „КОМЕРС” ЕООД, гр. Севлиево за игралната зала по т. І:
1. Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на
хазартни игри с игрални автомати в игрална зала.
2. Задължителни правила за организация на работата и финансов контрол при
провеждане на хазартни игри с игрални автомати и образци за счетоводна отчетност в
игрална зала.
3. Задължителни изисквания към игрална зала с игрални автомати по отношение
вида на помещенията, минималната площ и разпределението на помещенията, както и
необходимото техническо оборудване за контрол.
III. В игралната зала ще бъдат инсталирани 5 /пет/ броя системи за формиране на
премия джакпот:
- тип BGJP 30-04, версия 1.01, идентификационен № JP 071128-104, която ще
отчислява 4.5% от залозите, направени чрез свързаните в системата 6 /шест/ броя
игрални автомати;
- тип BGJP 20.11, версия 1.01, идентификационен № JP 070801-026, която ще
отчислява 1.0% от залозите, направени чрез свързаните в системата 6 /шест/ броя
игрални автомати;
- тип BGJP 20.11, версия 1.01, идентификационен № JP 070801-027, която ще
отчислява 1.0% от залозите, направени чрез свързаните в системата 2 /два/ броя игрални
автомати;
- Vega Jackpot System, тип EGT-JS22, идентификационен № 83221, която ще
отчислява 1.5% от залозите, направени чрез свързаните в системата 7 /седем/ броя
игрални автомати;
- EGT Progressive Jackpot, тип VGJP1, идентификационен № 05043, която ще
отчислява 1.5% от залозите, направени чрез свързаните в системата 3 /три/ броя игрални
автомати.
ІV. 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
отчисления

EGT Progressive Jackpot
тип VGJP1
BGJP 20.11, 1.01
BGJP 20.11, 1.01
BGJP 30-04, 1.01
Vega Jackpot System
тип EGT-JS22

„Евро Геймс” Технолоджи" ООД

05043

011

1.5

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

JP 070801-026
JP 070801-027
JP 071128-104

003
003
020

1.0
1.0
4.5

„Евро Геймс” Технолоджи" ООД

83221

099

1.5

На основание чл. 23, ал. 3 от ЗХ на заседанието присъства г-жа Миглена
Стефанова Георгиева, в качеството й на упълномощен представител на Цветан Ботев
Макавеев - управител на „КОМЕРС” ЕООД. Представя пълномощно рег. №
9075/13.09.2012 г.
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Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.3.„ЕЛ.ДЖИ.ЕС.-99”ООД, гр. София /изх. № П-1851/11.09.12/,/вх. № И1851/07.08.12г./
На 07.08.2012 г. с вх. № И-1851, е подадено писмено искане на основание чл. 35
от ЗХ /отм./, за продължаване срока на издадено Разрешение № И-1233/06.06.2012 г., за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Варна,
район “Одесос”, ул. “Людвиг Заменхов” № 4. Искателят е внесъл такса по чл. 35 от ЗХ
/отм./ и съгласно чл. 2, ал. 1, т. 7, б. „б” от ТТЗХ. Съгласно разпоредбата на чл. 36, ал. 1
от ЗХ, организатора на хазартни игри подава писмено искане за продължаване срока на
лиценза не по-рано от 6 месеца и не по-късно от два месеца преди изтичане на срока на
действащия лиценз.
Срока на Разрешение № И-1233/06.06.2012 г. изтича на 12.03.2013 г., а искането
за продължаването му е подадено на 07.08.2012 г. в ДКХ с вх. № И-1233, с което не е
спазен срока посочен в чл. 36, ал. 1 от ЗХ. С молба вх. № И-1851/14.08.2012 г. искателя
моли, за признаване на погрешно изписано основание за внесена такса на 07.08.2012 г.
по чл. 35 от ЗХ /отм./ и чл. 2, т. 7, б. „б” от ТТЗХ във връзка с § 4, ал. 1 от ЗХ за такса по
чл. 1, ал. 1, т. 7 от ТТЗХ във връзка с § 4, ал. 1 от ЗХ.
Със служебна бележка на ДКХ е разрешено прихващането на погрешно внесената
сума по по чл. 35, от ЗХ /отм./ и чл. 2, т. 7, б. „б” от ТТЗХ във връзка с § 4, ал.1 от ЗХ за
такса по чл. 1, ал. 1, т. 7 от ТТЗХ във връзка с § 4, ал. 1 от ЗХ. С платежно нареждане е
довнесена сумата по чл. 1, ал. 1, т. 7 от ТТЗХ, с което е заплатена изцяло таксата,
дължима от искателя за разглеждане на подаденото от него писмено искане.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
необходимите документи за издаване на разрешения по Закона за хазарта. Внесена е
дължимата държавна такса, поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22,
ал. 1, т. 1, чл. 32, чл. 36, ал. 3 и чл. 69, ал. 1 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ
предлага на Държавната комисия по хазарта да разгледа направеното искане и да вземе
решение, с което:
Да издаде лиценз на „EЛ.ДЖИ.ЕС.-99” ООД със седалище и адрес на управление:
гр. София, р-н „Красно село”, бул. „България” № 58, вх. В, ет. 2, ап. 6, ЕИК: 121647166,
представлявано от Борислав Душков Михайлов - управител и Светлана Ганчева Милева
- управител, заедно и поотделно, за организиране на хазартни игри в игрална зала с
адрес: гр. Варна, район “Одесос”, ул. “Людвиг Заменхов” № 4, с 41 /четиридесет и един/
броя игрални автомати с 44 /четиридесет и четири/ броя игрални места.
В игралната зала са в експлоатация 7 /седем/ броя системи за формиране на
премия джакпот:
№

Тип, версия

1.
2.
3.
4.

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

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

Идентификационен номер
05453
JP 050708-006
JP 051003-001
JP 040305-015

Удостоверение за одобрен
тип ДП
011
003
003
003

Процент на
отчисления
1,0
1,0
1,0
1,0
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5.
6.
7.

Advansys Progressive Jackpot System –
Local Controller
Advansys Progressive Jackpot System –
Wide Area Controller
Atronic Progressive Link, King Kong Cash

Advansys d.o.o..

574940801

055

2,0

Advansys d.o.o..

574940807

056

2,0

Atronic International GmbH

1232404004

054

1.5

На основание чл. 23, ал. 3 от ЗХ на заседанието присъстваха г-н Асен Борисов
Георгиев и г-н Кирил Димитров Смирнов, в качеството им на упълномощени
представители на Борислав Душков Михайлов – управител на „EЛ.ДЖИ.ЕС.-99” ООД.
Представят пълномощни рег. № 7981/15.08.2012 г. и № 9543/06.07.2010 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.
ПО СЕДМИ РАЗДЕЛ - Разглеждане на писмени искания за продължаване на срока
(по чл. 36, ал. 1 от ЗХ) на издадени лицензи:
1. За игрални зали:
1.1.„ЛОТОС”ООД, гр. Сливен /изх. № П-1788/10.09.12/,/вх. № И-1788/25.07.12г./
На 25.07.2012 г. с вх. № И-1788, в съответствие с чл. 22, ал. 1 и чл. 32 от Закона за
хазарта, е подадено писмено искане от „ЛОТОС” ООД, гр. Сливен, на основание чл. 36,
ал. 1 от Закона за хазарта, за продължаване срока на издаден лиценз №
И-1787/30.08.2012 г., за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална
зала с адрес: гр. Нова Загора, ул. „Петко Енев” № 89.
Срокът на издаденото Удостоверение за издаден лиценз № И-1787/30.08.2012 г.
изтича на 28.09.2012 г.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
необходимите документи за издаване на разрешения по Закона за хазарта. Внесена е
дължимата държавна такса, поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22,
ал. 1, чл. 32 и чл. 36, ал. 1 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на
Държавната комисия по хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с
което:
Да даде разрешение за продължаване срока на издадения лиценз на
„ЛОТОС” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, бул. „Хаджи Димитър”
№ 1, ап. 7, ЕИК: 119639333, представлявано от Жечко Колев Дончев - управител и Руси
Димитров Грънчев - управител, заедно и поотделно, за организиране на хазартни игри в
игрална зала с адрес: гр. Нова Загора, ул. „Петко Енев” № 89 с 15 /петнадесет/ броя
игрални автомати с 15 /петнадесет/ броя игрални места.
В игралната зала са в експлоатация 3 /три/ броя системи за формиране на премия
„Джакпот”:
№

Тип, версия

Производител

Идентификационен
номер

1.
2.
3.

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

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

JP 071009-008
CBJS 70953
05356

Удостоверение за одобрен
тип ДП
052
022
011

Процент на
отчисления
2.0
1.9
1.5
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На основание чл. 23, ал. 3 от ЗХ на заседанието присъства г-н Руси Димитров
Грънчев, в качеството му на управител на „ЛОТОС” ООД.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.2.„ЕЛ.ДЖИ.ЕС.-99”ООД, гр. София /изх. № П-1852/11.09.12/,/вх. № И1852/07.08.12г./
На 07.08.2012 г. с вх. № И-1852, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 1 и чл. 32 от
Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „EЛ.ДЖИ.ЕС.-99” ООД, гр. София, на
основание чл. 36, ал. 1 от Закона за хазарта, за продължаване срока на издадено
Разрешение № И-1234/06.06.2012 г. от ДКХ, за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Варна, р-н ”Младост”, ул. „Гео Милев” № 2, ет. 1,
Битов комбинат - партер.
Срокът на последното издаденото на организатора Разрешение №
И-1234/06.06.2012 г. изтича на 11.01.2013 г.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
необходимите документи за издаване на разрешения по Закона за хазарта. Внесена е
дължимата държавна такса, поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22,
ал. 1, т. 1, чл. 32, чл. 36, ал. 1 и чл. 69, ал. 1 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ
предлага на Държавната комисия по хазарта да разгледа направеното искане и да вземе
решение, с което:
Да даде разрешение за продължаване срока с пет години на издадения лиценз на
„EЛ.ДЖИ.ЕС.-99” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Красно
село”, бул. „България” № 58, вх. В, ет. 2, ап. 6, ЕИК: 121647166, представлявано от
Борислав Душков Михайлов - управител и Светлана Ганчева Милева - управител, заедно
и поотделно, за организиране на хазартни игри в игрална зала с адрес: гр. Варна,
р-н ”Младост”, ул. „Гео Милев” № 2, ет. 1, Битов комбинат – партер, с 40 /четиридесет/
броя игрални автомати с 43 /четиридесет и три/ броя игрални места.
В игралната зала са в експлоатация 5 /пет/ броя системи за формиране на премия
джакпот:
№

Тип, версия

1.
2.
3.

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

4.
5.

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

Идентификационен
номер
05374
05375
JP 071025-124

Удостоверение за
одобрен тип ДП
011
011
003

Процент на
отчисления
1.0
1.0
1.0

Advansys d.o.o..

574940802

055

2.0

Advansys d.o.o..

574940807

056

2.0

Производител

На основание чл. 23, ал. 3 от ЗХ на заседанието присъстваха г-н Асен Борисов
Георгиев и г-н Кирил Димитров Смирнов, в качеството им на упълномощени
представители на Борислав Душков Михайлов – управител на „EЛ.ДЖИ.ЕС.-99” ООД.
Представят пълномощни рег. № 7981/15.08.2012 г. и № 9543/06.07.2010 г.
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Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.3.„ТЕМАКС КЛУБ”ООД, гр. София /изх. № П-1833/12.09.12/,/вх. № И1833/31.07.12г./
На 31.07.2012 г. с вх. № И-1833, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 1 и чл. 32 от
Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ТЕМАКС КЛУБ” ООД, гр. София, на
основание чл. 36, ал. 1 от Закона за хазарта, за продължаване срока на издадено
Разрешение № И-1269/06.06.2012 г., за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Ломско шосе” № 61.
Срокът на последното издаденото на организатора Разрешение №
И-1269/06.06.2012 г. изтича на 16.10.2012 г.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
необходимите документи за издаване на разрешения по Закона за хазарта. Внесена е
дължимата държавна такса, поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22,
ал. 1, т. 1, чл. 32, чл. 36, ал. 1 и чл. 69, ал. 1 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ
предлага на Държавната комисия по хазарта да разгледа направеното искане и да вземе
решение, с което:
Да даде разрешение за продължаване срока с пет години на издадения лиценз на
„ТЕМАКС КЛУБ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Оборище”, ул. „Проф. Асен Златаров” № 3, ап. 3, ЕИК: 831038892, представлявано от
Веселин Благовестов Матеев - управител, за организиране на хазартни игри в игрална
зала с адрес: гр. София, бул. „Ломско шосе” № 61 с 45 /четиридесет и пет/ броя игрални
автомати с 50 /петдесет/ броя игрални места.
В игралната зала са в експлоатация 8 /осем/ броя системи за формиране на
премия джакпот:
№

Тип, версия

Производител

Идент. номер

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

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

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

JP 040531-001
JP 091022-005
JP 091022-006
JP 050620-019
CBJS 05400

CBJS 05378
71684
43056610

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

На основание чл. 23, ал. 3 от ЗХ на заседанието присъства г-н Веселин
Благовестов Матеев - управител на „ТЕМАКС КЛУБ” ООД.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
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Процент
на
отчисл.
1.0
1.0
1.0
2.0
1.0
1.0
1.0
1.5

За - 5
Против - няма.
ПО ОСМИ РАЗДЕЛ - Разглеждане на писмени искания за промени във вече
издадени лицензи:
1. За игрални казина:
1.1.„АКТИВ-БГ”АД, гр. София /изх. № П-1917/10.09.12/,/вх. № И-1917/31.08.12г./
На 31.08.2012 г. с вх. № И-1917, 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 „АКТИВ-БГ” АД,
гр. София, за подмяна на 1 /един/ брой игрална маса и утвърждаване на промени в
Задължителни игрални условия и правила и Задължителни правила за организация на
работата и финансовия контрол и образци за счетоводна отчетност при организиране и
провеждане на хазартни игри в игрално казино с адрес: гр. София, бул. “Княгиня Мария
Луиза” № 131, х-л “София Принцес Хотел”.
Искането е за вписване на промени в издаден на организатора лиценз, за който е
издадено Удостоверение за издаден лиценз № И-1880/29.08.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
необходимите документи за издаване на разрешения по Закона за хазарта. Внесени са
дължимите държавни такси, поради което и на основание чл. 33, ал. 9, във връзка чл. 22,
ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 32 и чл. 38, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ
предлага на Държавната комисия по хазарта да разгледа направеното искане и да вземе
решение, с което:
І. Да даде разрешение на „АКТИВ-БГ” АД, със седалище и адрес на управление:
гр. София, район „Сердика”, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 131, ЕИК: 121634959,
представлявано от Халюк Тезлер, Зейнеп Бирбудак и Ейюп Маалуф – само двама по
двама, за подмяна на 1 /един/ брой игрална маса в игрално казино с адрес: гр. София,
бул. „Княгиня Мария Луиза” № 131, х-л „София Принцес Хотел”.
След промените в игралното казино ще бъдат в експлоатация 15 (петнадесет)
броя игрални маси и 150 (сто петдесет) броя игрални автомати със 164 (сто шестдесет и
четири) броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „АКТИВ-БГ” АД, гр. София, Задължителни игрални условия и
правила за организиране и провеждане на хазартни игри в игрално казино, включващи
следните промени:
1. Промяна в правилата на промоцията „Lucky star”, регламентирана в чл. 54 в,
ал. 6.
2. Промяна в правилата на промоцията „Happy hour extra bet”, регламентирана в
чл. 54 з, ал. 5.
3. Промяна в Приложение № 6, отразяваща подмяната на игрална маса за Stud
Poker с идентификационен № 970806 с игрална маса за игра с карти „Ultimate Texas
Hold’em” с идентификационен № 970806.
ІІІ. Да утвърди на „АКТИВ-БГ” АД, гр. София, Задължителни правила за
организация на работата и финансовия контрол при провеждане на хазартни игри в
игрално казино и образци за счетоводна отчетност, отразяващи подмяната на игрална
маса за Stud Poker с идентификационен № 970806 с игрална маса за игра с карти
„Ultimate Texas Hold’em” с идентификационен № 970806.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
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Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.2.„САН МАРКО ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ”ЕООД, гр. София /изх. № П1918/05.09.12/,/вх. № И-1918/31.08.12г./
На 31.08.2012 г. с вх. № И-1918, 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 „САН МАРКО
ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ” ЕООД, гр. София, за подмяна на 1 /един/ брой игрална маса и
утвърждаване на промени в Задължителни правила за организация на работата и
финансовия контрол и образци за счетоводна отчетност при организиране и провеждане
на хазартни игри в игрално казино с адрес: гр. София, район „Младост”, ж.к.
„Младост-3”, бул. „Александър Малинов” № 77.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
необходимите документи за издаване на разрешения по Закона за хазарта. Внесени са
дължимите държавни такси, поради което и на основание чл. 33, ал. 9, във връзка чл. 22,
ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 32 и чл. 38, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ
предлага на Държавната комисия по хазарта да разгледа направеното искане и да вземе
решение, с което:
І. Да даде разрешение на „САН МАРКО ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ” ЕООД, със
седалище и адрес на управление: гр. София, район „Сердика”, бул. „Княгиня Мария
Луиза” № 131, ЕИК: 130935662, представлявано само двама по двама от Нури Билгеч,
Росен Людмилов Солаков и Бирбудак Юксел – управители, за подмяна на 1 /един/ брой
игрална маса в игрално казино с адрес: гр. София, район „Младост”, ж.к. „Младост-3”,
бул. „Александър Малинов” № 77.
След промените в игралното казино ще бъдат в експлоатация 6 /шест/ броя
игрални маси и 84 /осемдесет и четири/ броя игрални автомати с 91 /деветдесет и един/
броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „САН МАРКО ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ” ЕООД, Задължителни
правила за организация на работата и финансовия контрол при провеждане на хазартни
игри в игрално казино и образци за счетоводна отчетност, отразяващи подмяната на
игрална маса за Stud Poker (Карибски Покер) с идентификационен № 970200 с игрална
маса за игра с карти „Three Card Poker”с идентификационен № 970200.
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.„ИНТЕРХОТЕЛ ГРАНД - ХОТЕЛ СОФИЯ КАЗИНО”ЕООД, гр. София /изх. №
П-1931/11.09.12/,/вх. № И-1931/05.09.12г./
На 05.09.2012 г. с вх. № И-1931, 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 „ИНТЕРХОТЕЛ
ГРАНД – ХОТЕЛ СОФИЯ КАЗИНО” ЕООД, гр. София, за подмяна на 3 /три/ броя
игрални автомати и утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри в игрално казино с адрес: гр. София,
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пл. „Народно събрание” № 4, х-л „Бизнес Хотел Интерхотел Гранд Хотел София”,
казино „КАПИТОЛ”.
Искането е за вписване на промени в издаден на организатора лиценз, за който е
издадено Удостоверение за издаден лиценз № И-1805/29.08.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
необходимите документи за издаване на разрешения по Закона за хазарта. Внесени са
дължимите държавни такси, поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с
чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 38, ал. 1 – 3, чл. 69, ал. 1 и ал. 3 от Закона за хазарта,
председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта да разгледа
направеното искане и да вземе решение, с което:
І. Да даде разрешение на „ИНТЕРХОТЕЛ ГРАНД – ХОТЕЛ СОФИЯ
КАЗИНО” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Средец”,
пл. „Народно събрание” № 4, ЕИК: 130025334, представлявано от Василена Лъчезарова
Иванова - по данни от търговския регистър, с настояща фамилия Мариньо – управител,
за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомати в игрално казино с адрес: гр. София,
пл. “Народно събрание” № 4, х-л „Бизнес Хотел Интерхотел Гранд Хотел София”,
казино „КАПИТОЛ”.
След промените в игралното казино ще бъдат в експлоатация 12 /дванадесет/ броя
игрални маси и 66 /шестдесет и шест/ броя игрални автомати със 71 /седемдесет и един/
броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „ИНТЕРХОТЕЛ ГРАНД – ХОТЕЛ СОФИЯ КАЗИНО” ЕООД,
гр. София, Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на
хазартни игри в игрално казино, включващи следните промени:
1. Подмяна на игрални автомати, свързани към система за формиране на премия
джакпот:
- Casino Link System, с идентификационен № YKHL019547.
2. В глава ІV – Допълнителни премии, промоции и бонуси, се създават нова ал. 6
„Lady bonus” и нова ал. 7 „Happy hour”, регламентиращи получаването на бонуси,
съответно само за жени и при закупуване на „playable ticket” в определени часове.
Всички награди са за сметка на организатора.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.4.„СИТИ КАЗИНО ГРУП”ООД, гр. София /изх. № П-1936/11.09.12/,/вх. № И1936/05.09.12г./
На 05.09.2012 г. с вх. № И-1936, 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 „СИТИ КАЗИНО
ГРУП” ООД, гр. София, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомати и утвърждаване на
промени в Задължителните игрални условия и правила за организиране и провеждане на
хазартни игри в игрално казино с адрес: гр. Пловдив, ул. „Княз Александър І” № 42,
казино „EFBET”.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Разрешение №
И-1488/03.07.2012 г. на ДКХ.
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В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
необходимите документи за издаване на разрешения по Закона за хазарта. Внесени са
дължимите държавни такси, поради което и на основание чл. 33, ал. 9, във връзка с
чл. 22, ал. 1, т. 3 и 11, чл. 38, ал. 1 - 3 и чл. 69, ал. 1 и 3 от Закона за хазарта,
председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта да разгледа
направеното искане и да вземе решение, с което:
І. Да даде разрешение на „СИТИ КАЗИНО ГРУП” ООД, със седалище и адрес на
управление: гр. София, район „Лозенец”, ул. „Златовръх” № 37, ЕИК: 200279388,
представлявано от Митко Цветанов Тодоров – управител, за подмяна на 3 /три/ броя
игрални автомати в игрално казино с адрес: гр. Пловдив, ул. „Княз Александър І” № 42,
казино „EFBET”.
След промените в игралното казино ще бъдат в експлоатация 9 (девет) броя
игрални маси и 106 (сто и шест) броя игрални автомати с 113 (сто и тринадесет) броя
игрални места.
ІІ. Да утвърди на „СИТИ КАЗИНО ГРУП” ООД, гр. София, Задължителни
игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри в игрално
казино, включващи следните промени:
1. Модификация на игрални автомати свързани към система за формиране на
премия джакпот:
- Crystal Net, с идентификационен № 0001, сървър YLCN 009055.
2. В чл. 7, ал. 2 се променя размерът при изплащане на печалбите, както следва:
- над 5 000 лева се изплащат по банков път.
3. В чл. 117, ал. 1 се променя размерът при изплащане на специалните премии
джакпот, както следва:
- до 1 000 лева се изплащат в деня на спечелването;
- до 5 000 лева се изплащат до три работни дни;
- над 5 000 лева се изплащат по банков път до три работни дни.
4. Създава се нова глава ІV, регламентираща задължителни игрални условия и
правила за организиране и провеждане на допълнителни /бонус/ игри. Въвеждат се 3
типа клиентски карти, в които се натрупват точки, с които се участва в ежедневни и
седмична бонус игри. Общият награден фонд за седмицата е в размер на 16 500 лева,
които се теглят и раздават в 58 тегления.
Всички награди са за сметка на организатора.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.5.„УИН СИТИ”ЕООД, гр. София /изх. № П-1937/12.09.12/,/вх. № И-1937/05.09.12г./
На 05.09.2012 г. с вх. № И-1937, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 32,
чл. 38, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „УИН СИТИ” ЕООД,
гр. София, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомати и утвърждаване на промени в
Задължителните игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри с игрални автомати, за игрална зала с адрес: м. „Капсиди” № 22, землището на
с. Чучулигово, община Петрич, казино „EFBET”.
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Искането е за вписване на промени в издаден на организатора лиценз, за който е
издадено Удостоверение за издаден лиценз № И-1794/29.08.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
необходимите документи за издаване на разрешения по Закона за хазарта. Внесени са
дължимите държавни такси, поради което и на основание чл. 33, ал. 9, във връзка с
чл. 22, ал. 1, т. 3 и 11, чл. 38, ал. 1 - 3 и чл. 69, ал. 1 и 3 от Закона за хазарта,
председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта да разгледа
направеното искане и да вземе решение, с което:
І. Да даде разрешение на „УИН СИТИ” ЕООД, със седалище и адрес на
управление: гр. София, район „Лозенец”, ул. „Златовръх” № 37, ЕИК: 201536889,
представлявано заедно и поотделно от Митко Цветанов Тодоров и Георги Николов
Филчев - управители, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомати в игрално казино с
адрес: м. „Капсиди” № 22, землището на с. Чучулигово, община Петрич, казино
„EFBET”.
След промените в игралното казино ще бъдат в експлоатация 10 /десет/ броя
игрални маси и 208 /двеста и осем/ броя игрални автомати с 215 /двеста и петнадесет/
броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „УИН СИТИ” ЕООД, гр. София, Задължителни игрални условия
и правила за организиране и провеждане на хазартни игри в игрално казино, включващи
следните промени:
1. Модификация на игрални автомати свързани към система за формиране на
премия джакпот:
- Crystal Net, с идентификационен № 0002, сървър YLCN 009060.
2. В чл. 119, ал. 8 се променя регламентът при допълнителната игра „Lady bonus”,
като „playable ticket” може да се закупи във вторник и сряда от 15.00 до 20.00 часа за 20
евро. Към същия член се създава ал. 8, регламентираща часовете на закупуване на
„playable ticket” и неговата стойност за допълнителната игра „Happy hour”.
3. В чл. 122, ал. 1 се регламентират нов график и нов размер на премиите при
ежедневните и седмичната бонус игри, а в ал. 2 е посочено, че общият награден фонд за
седмицата е в размер на 15 300 евро, които се теглят и раздават в 62 тегления.
Всички награди са за сметка на организатора.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.6.„ПАША ЕНТЪРТЕЙМЪНТ”ЕАД, гр. София /изх. № П-1875/13.09.12/,/вх. № И1875/15.08.12г./
На 15.08.2012 г. с вх. № И-1875, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 32,
чл. 38, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ПАША
ЕНТЪРТЕЙМЪНТ” ЕАД, гр. София, за увеличаване с 14 /четиринадесет/ броя игрални
автомати и утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри в игрално казино с адрес: гр. Свиленград, площад
„14 МАРТ”, „CASINO PEGASUS”.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Разрешение №
И-1549/23.07.2012 г. на ДКХ.
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В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
необходимите документи за издаване на разрешения по Закона за хазарта. Внесени са
дължимите държавни такси, поради което и на основание чл. 33, ал. 9, във връзка с
чл. 22, ал. 1, т. 3 и 11, чл. 38, ал. 1 - 3 и чл. 69, ал. 1 и 3 от Закона за хазарта,
председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта да разгледа
направеното искане и да вземе решение, с което:
І. Да даде разрешение на „ПАША ЕНТЪРТЕЙМЪНТ” ЕАД, със седалище и адрес
на управление: гр. София, район „Лозенец”, ул. „Златен рог” № 22, ет. 10, офис 26,
ЕИК: 202065059, представлявано от Батухан Исмаил Айвалъ – едноличен собственик на
капитала и изпълнителен директор, за увеличаване с 14 /четиринадесет/ броя игрални
автомата в игрално казино с адрес: гр. Свиленград, площад „14 МАРТ”.
След промените в игралното казино ще бъдат експлоатирани 7 /седем/ броя
игрални маси и 46 /четиридесет и шест/ броя игрални автомати с 46 /четиридесет и
шест/броя игрални места.
II. Да утвърди на „ПАША ЕНТЪРТЕЙМЪНТ” ЕАД за игралното казино по т. І,
Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри в игрално казино, включващи следните промени:
1. Инсталиране на 3 /три/ броя системи за формиране на премия джакпот:
- BGJP 20.11, 1.01, с идентификационен № JP120614-109;
- BGJP 60-04, Fusion, с идентификационен № JP120614-110;
- Classic Blend Jackpot System, CBJS, с идентификационен № CBJS 82789.
2. В чл. 7, ал. 2 се регламентира изплащането до 3 /три/ дни на печалби по банков
път, когато валутната им равностойност е над 5 000 лв.
3. В чл. 27 е отразена промяната в размера на печалбата, регламентирана в чл. 7,
ал. 2.
4. В чл. 33 се добавят думите „устройство за приемане на банкноти – TITO”.
5. След промените в игралното казино ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
№

Тип, версия

Производител

Идент. номер

1.
2.
3.

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

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

JP120614-109
JP120614-110
CBJS 82789

Уд-ние за
одобрен тип
003
052
022

Процент на
отчисл.
0,8
1,4
1,4

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2. За игрални зали:
2.1.ЕТ„СИ-ЕЛ-ЕЛИТ-ЖЕЧО МАРИНОВ”, гр. Бургас /изх. № П-1896/12.09.12/,/вх.
№ И-1896/21.08.12г./
На 21.08.2012 г. с вх. № И-1896, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 32,
чл. 38, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от ЕТ „СИ-ЕЛ-ЕЛИТ –
ЖЕЧО МАРИНОВ”, гр. Бургас, за подмяна на 8 /осем/ броя игрални автомати и
утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и правила за организиране и
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провеждане на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Бургас,
ул. „Цар Петър” № 13-15, пл. № 590, 591 в УПИ І, кв. 48.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Разрешение №
И-1121/06.06.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
необходимите документи за издаване на разрешения по Закона за хазарта. Внесени са
дължимите държавни такси, поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с
чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 38, ал. 1 – 3, чл. 69, ал. 1 и 3 от Закона за хазарта,
председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта да разгледа
направеното искане и да вземе решение, с което:
Да даде разрешение 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/,
за подмяна на 8 /осем/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Бургас, ул. „Цар
Петър” № 13-15, пл. № 590, 591 в УПИ І, кв. 48.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 37 /тридесет и седем/
броя игрални автомати с 46 /четиридесет и шест/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на ЕТ „СИ-ЕЛ-ЕЛИТ – ЖЕЧО МАРИНОВ”, гр. Бургас,
Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на
хазартни игри с игрални автомати,включващи следната промяна:
Подмяна на игрални автомати в система за формиране на премия джакпот:
- тип BGJP 60-04, версия Fusion, идентификационен номер JP 110815-58.
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„ПОЛИНА ЯНАКИЕВА-ДАРИ”, гр. Петрич /изх. № П-1897/10.09.12/,/вх. №
И-1897/21.08.12г./
На 21.08.2012 г. с вх. № И-1897, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, чл. 32, чл. 38,
ал. 1 и ал. 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от ЕТ „ПОЛИНА
ЯНАКИЕВА – ДАРИ”, гр. Петрич, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Петрич, ул. „Славянска” № 5.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Разрешение №
И-125/12.03.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
необходимите документи за издаване на разрешения по Закона за хазарта. Внесена е
дължимата държавна такса, поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22,
ал. 1, т. 3, чл. 38, ал. 1 и ал. 3 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на
Държавната комисия по хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с
което:

34

Да даде разрешение на ЕТ „ПОЛИНА ЯНАКИЕВА – ДАРИ” със седалище и
адрес на управление: гр. Петрич, ул. „Люле Бургас” № 11, ЕИК: 101666821,
представляван от Полина Милчева Янакиева /физическо лице - търговец/, за подмяна на
2 /два/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Петрич, ул. „Славянска” № 5.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 16 /шестнадесет/ броя
игрални автомати с 16 /шестнадесет/ 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.
2.3.„КОСМОС”ООД, гр. Свищов /изх. № П-1898/03.09.12/,/вх. № И-1898/23.08.12г./
На 23.08.2012 г. с вх. № И-1898, 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 “КОСМОС” ООД,
гр. Свищов, за намаляване с 2 /два/ броя игрални автомати за игрална зала с адрес:
гр. Свищов, ул. „Цар Освободител” № 6.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Разрешение №
И-610/02.04.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
необходимите документи за издаване на разрешения по Закона за хазарта. Внесена е
дължимата държавна такса, поради което и на основание чл. 33, ал. 9, във връзка с
чл. 22, ал. 1, т. 3 и чл. 38, ал. 1 – 3 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага
на Държавната комисия по хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение,
с което:
Да даде разрешение на “КОСМОС” ООД, със седалище и адрес на управление:
гр. Свищов, ул. „Цар Освободител” № 6, ЕИК: 104701894, представлявано от Татяна
Георгиева Плетньова - управител, за намаляване с 2 /два/ броя игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Свищов, ул. „Цар Освободител” № 6.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 15 /петнадесет/ броя
игрални автомати 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.
2.4.„ВЕНЕРА 1”ЕООД, гр. Пловдив /изх. № П-1899/03.09.12/,/вх. № И1899/23.08.12г./
На 23.08.2012 г. с вх. № И-1899, 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 “ВЕНЕРА 1” ЕООД,
гр. Пловдив, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати с 2 /два/ броя игрални места с
2 /два/ броя игрални автомати с 6 /шест/ броя игрални места, намаляване с 6 /шест/ броя
игрални автомати с 6 /шест/ броя игрални места, като в резултат на промените общият
брой на игралните места се намалява с 2 /два/ броя, и утвърждаване на промени в
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Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ул. ”11-ти август” № 5.
Искането е за вписване на промени в издаден на организатора лиценз, за който е
издадено Удостоверение за издаден лиценз № И-1699/26.07.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
необходимите документи за издаване на разрешения по Закона за хазарта. Внесени са
дължимите държавни такси, поради което и на основание чл. 33, ал. 9, във връзка с
чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 38, ал. 1 – 3, чл. 69, ал. 1 и ал. 3 от Закона за хазарта,
председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта да разгледа
направеното искане и да вземе решение, с което:
І. Да даде разрешение на “ВЕНЕРА 1” ЕООД, със седалище и адрес на
управление: гр. Пловдив, р-н „Централен”, ул. “11-ти Август” № 5, ЕИК: 115616376,
представлявано от Благовест Иванов Стойков - управител, за подмяна на 2 /два/ броя
игрални автомати с 2 /два/ броя игрални места с 2 /два/ броя игрални автомати с 6 /шест/
броя игрални места и намаляване с 6 /шест/ броя игрални автомати с 6 /шест/ броя
игрални места в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ул. ”11-ти август” № 5.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 34 /тридесет и четири/
броя игрални автомати с 38 /тридесет и осем/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на “ВЕНЕРА 1” ЕООД, гр. Пловдив, Задължителни игрални
условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални
автомати,включващи следните промени:
1. Промяна на броя взаимно свързани автомати в системи за формиране на
премия джакпот:
- BGJP 60-04, Fusion, с идентификационен № JP050629-020 - /от 18 на 17/;
- Classic Blend Jackpot System (CBJS), с идентификационен № 03750 - /от 6 на 4/.
2. В чл. 25, ал. 1 към дните, в които се провежда дневната бонус игра се добавя и
сряда, като се регламентират разпределението и стойностите на дневните награди.
3. В чл. 28 се регламентира получаването на бонус талон на стойност 10 /десет/
лева не повече от веднъж на ден.
4. В чл. 29, ал. 4 се регламентират правилата, при които участниците получават
специална бонус премия „Money for Players”.
Всички награди са за сметка на организатора.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.5.„КАЛИМАН”ЕООД, гр. София /изх. № П-1900/10.09.12/,/вх. № И-1900/28.08.12г./
На 28.08.2012 г. с вх. № И-1900, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 32,
чл. 38, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „КАЛИМАН” ЕООД,
гр. София, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати и утвърждаване на промени в
Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Разград, ул. „Искър” № 16.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Разрешение №
И-1281/06.06.2012 г. на ДКХ.
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В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
необходимите документи за издаване на разрешения по Закона за хазарта. Внесени са
дължимите държавни такси, поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с
чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 38, ал. 1 – 3, чл. 69, ал. 1 и ал. 3 от Закона за хазарта,
председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта да разгледа
направеното искане и да вземе решение, с което:
І. Да даде разрешение 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, за подмяна на
2 /два/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Разград, ул. „Искър” № 16.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 29 /двадесет и девет/
броя игрални автомати с 32 /тридесет и два/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „КАЛИМАН” ЕООД, гр. София,
Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на
хазартни игри с игрални автомати,включващи следната промяна:
Подмяна на игрални автомати свързани към джакпот система за формиране на
премия джакпот:
- тип BGJP 30-04, версия 1.01, идентификационен номер JP 060113–010.
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.„ПИРИН ТУРС 2002”ЕООД, гр. София /изх. № П-1901/10.09.12/,/вх. № И1901/28.08.12г./
На 28.08.2012 г. с вх. № И-1901, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 32,
чл. 38, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ПИРИН ТУРС
2002” ЕООД, гр. София, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати и утвърждаване на
промени в Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на
хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Александър
Стамболийски” № 124.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Разрешение №
И-1299/06.06.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
необходимите документи за издаване на разрешения по Закона за хазарта. Внесени са
дължимите държавни такси, поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с
чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 38, ал. 1 – 3, чл. 69, ал. 1 и ал. 3 от Закона за хазарта,
председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта да разгледа
направеното искане и да вземе решение, с което:
І. Да даде разрешение на „ПИРИН ТУРС 2002” ЕООД със седалище и адрес на
управление: гр. София, бул. „Цариградско шосе”, 7-ми километър, сградата на ЗИТ,
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корпус ІІ, ет. 3, ЕИК: 102817258, представлявано от Мирослав Александров Младенов –
управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. София, бул. „Александър Стамболийски” № 124.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 20 /двадесет/ броя
игрални автомати с 23 /двадесет и три/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „ПИРИН ТУРС 2002” ЕООД, гр. София,
Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на
хазартни игри с игрални автомати,включващи следните промени:
1. Деинсталиране на система за формиране на премия джакпот - 1 /един/ брой:
- тип BGJP 60-04, версия Fusion, идентификационен номер JP 110525-027.
2. Подмяна на игрални автомати свързани към джакпот система за формиране на
премия джакпот:
- тип Magic Coin Jackpot, идентификационен номер MCJP 08–023 STCB.
3. Промени в бонус игри:
- Преустановява се провеждането на бонус игра „2-ШАНС” и месечна бонус игра
„ЛОЯЛЕН КЛИЕНТ”;
- Бонус игра „Лъки 3000”.
4. Нова бонус игра:
- „MAGIC ADVENTURE”.
Бонус наградите за всички игри са за сметка на организатора.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.7.„ДЕЛТА ТУРС 2002”ЕООД, гр. София /изх. № П-1950/12.09.12/,/вх. № И1950/10.09.12г./
На 10.09.2012 г. с вх. № И-1950, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 32,
чл. 38, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ДЕЛТА ТУРС 2002”
ЕООД, гр. София, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат и утвърждаване на
промени в Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на
хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Стара Загора, бул. „Руски”
№ 16.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Разрешение №
И-1296/06.06.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
необходимите документи за издаване на разрешения по Закона за хазарта. Внесени са
дължимите държавни такси, поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с
чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 38, ал. 1 – 3, чл. 69, ал. 1 и ал. 3 от Закона за хазарта,
председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта да разгледа
направеното искане и да вземе решение, с което:
І. Да даде разрешение на „ДЕЛТА ТУРС 2002” ЕООД със седалище и адрес на
управление: гр. София, бул. „Цариградско шосе”, 7-ми километър, сградата на ЗИТ,
корпус ІІ, ет. 3, ЕИК: 130870702, представлявано от Анна Велкова Велева - управител, за
подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Стара Загора,
бул. „Руски” № 16.
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След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 20 /двадесет/ броя
игрални автомати с 20 /двадесет/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „ДЕЛТА ТУРС 2002” ЕООД, гр. София,
Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на
хазартни игри с игрални автомати,включващи следните промени:
1. Деинсталиране на система за формиране на премия джакпот - 1 /един/ брой:
- тип BGJP 20.11, версия 1.01, идентификационен номер JP 081103–032.
2. Промяна на броя игрални автомати свързани в система за формиране на премия
джакпот:
- тип Classic Blend Jackpot System (CBJS), идентификационен номер CBJS 03384.
3. Промени в бонус игри:
- Седмична бонус игра „MULTI MAGIC”;
- Седмична бонус игра „ЛОЯЛЕН КЛИЕНТ”.
4. Нова бонус игра:
- Бонус игра „MAGIC COIN”.
Бонус наградите за всички игри са за сметка на организатора.
5. След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
№

Тип, версия

Производител

Идентификационен
номер

1.
2.
3.
4.
5.

BGJP 20.11, 1.01
BGJP 20.11, 1.01
Magic Coin Jackpot
Classic Blend Jackpot System /CBJS/
EGT Progressive Jackpot, VGJP 1

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

JP 070611–031
JP 101001–012
MCJP 07–026 STCB
CBJS 03384
09724

Удостоверение
за одобрен тип
ДП
003
003
030.3
022.1
011

Процент
на
отчисление
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.8.„ТЕМАКС КЛУБ”ООД, гр. София /изх. № П-1903/05.09.12/,/вх. № И1903/29.08.12г./
На 29.08.2012 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, е подадено писмено искане от „ТЕМАКС
КЛУБ” ООД, гр. София, за увеличаване с 13 /тринадесет/ броя игрални автомати и
утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и правила за организиране и
провеждане на хазартни игри с игрални автомати, за игрална зала с адрес: гр. София,
бул. „Ломско шосе” № 61.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Разрешение №
И-1269/06.06.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
необходимите документи за издаване на разрешения по Закона за хазарта. Внесени са
дължимите държавни такси, поради което и на основание чл. 33, ал. 9, във връзка с 22,
ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 38, ал. 1 - 3, чл. 69, ал. 1 и ал. 3 от Закона за хазарта, председателят на
ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта да разгледа направеното искане и да
вземе решение, с което:
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І. Да даде разрешение на „ТЕМАКС КЛУБ” ООД, със седалище и адрес на
управление: гр. София, район „Оборище”, ул. „Проф. Асен Златаров” № 3, ап. 3,
ЕИК: 831038892, представлявано от Веселин Благовестов Матеев - управител, за
увеличаване с 13 /тринадесет/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София,
бул. „Ломско шосе” № 61.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 45 /четиридесет и пет/
броя игрални автомати с 50 /петдесет/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „ТЕМАКС КЛУБ” ООД, гр. София, Задължителни игрални
условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални автомати,
включващи следните промени:
1. В чл. 15, ал. 1 се променя размерът при изплащане на печалбите, както следва:
- до 5 000 лева се изплащат в брой;
- над 5 000 лева се изплащат по банков път.
2. Инсталиране на 1 /един/ брой система за формиране на премия джакпот:
- Atronic Progressive Link, King Kong Cash, с идентификационен № 43056610.
3. Промяна в броя на взаимно свързаните автомати в системи за формиране на
премия джакпот:
- BGJP 20.11,1.01, с идентификационен № JP 091022-005 - /от 2 на 5/;
- BGJP 60-04, Fusion, с идентификационен № JP 050620-019- /от 8 на 12/;
- Classic Blend Jackpot System (CBJS), с идентификационен № CBJS 05400- /от 4
на 7/.
4. След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия „Джакпот”:
№

Тип, версия

Производител

Идент. номер

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

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

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

JP 040531-001
JP 091022-005
JP 091022-006
JP 050620-019
CBJS 05400

CBJS 05378
71684
43056610

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

Процент
на
отчисл.
1.0
1.0
1.0
2.0
1.0
1.0
1.0
1,5

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.9.„ЖОКЕР - 1999”ООД, гр. Сливен /изх. № П-1929/11.09.12/,/вх. № И1929/05.09.12г./
На 05.09.2012 г. с вх. № И-1929, 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 „ЖОКЕР-1999” ООД,
гр. Сливен, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомати и утвърждаване на промени в
Задължителните игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Сливен, пл. „Александър
Стамболийски”№ 1.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Разрешение №
И-1642/23.07.2012 г. на ДКХ.
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В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
необходимите документи за издаване на разрешения по Закона за хазарта. Внесени са
дължимите държавни такси, поради което и на основание чл. 33, ал. 9, във връзка с
чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 38, ал. 1 - 3, чл. 69, ал. 1 и ал. 3 от Закона за хазарта,
председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта да разгледа
направеното искане и да вземе решение, с което:
І. Да даде разрешение на „ЖОКЕР-1999” ООД със седалище и адрес на
управление: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев”, бл.27, вх. А, ап. 2, ЕИК: 119112637,
представлявано от Георги Желязков Лазаров - управител, за подмяна на 6 /шест/ броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Сливен, пл. „Александър Стамболийски”
№ 1.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 29 /двадесет и девет/
броя игрални автомати с 36 /тридесет и шест/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „ЖОКЕР-1999” ООД, гр. Сливен,
Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на
хазартни игри с игрални автомати, включващи следните промени:
1. Деинсталиране на 1 /един/ брой система за формиране на премия джакпот:
- тип Atronic Progressive Link, King Kong Cash, идентификационен
номер 43164199.
2. Инсталиране на 1 /един/ брой система за формиране на премия джакпот:
- тип RF 07, идентификационен номер 0004.
3. След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
№

Тип, версия

Производител

Идентификаионен номер

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

BGJP 20.11, 1.01
BGJP 20.11, 1.01
BGJP 60-04, Fusion
Classic Blend Jackpot System (CBJS)
EGT Progressive Jackpot, VGJP1
EGT Progressive Jackpot, VGJP1
RF 07

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

JP 091029-016
JP 070810-006
JP 111026-004
CBJS 03622
05354
05279
0004

Удостоверение за одобрен
тип ДП
003
003
052
022
011
011
019

Процент на
отчисления
1.0
1.0
2.0
1.0
1.0
1.0
1.0

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.10.„ЖОКЕР - 1999”ООД, гр. Сливен /изх. № П-1939/11.09.12/,/вх. № И1939/10.09.12г./
На 10.09.2012 г. с вх. № И-1939, 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
„ЖОКЕР - 1999” ООД, гр. Сливен, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати,
намаляване с 3 /три/ 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. Ямбол, ул. „Г. С. Раковски” № 5.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Разрешение №
И-376/12.03.2012 г. на ДКХ.
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В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
необходимите документи за издаване на разрешения по Закона за хазарта. Внесени са
дължимите държавни такси, поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с
чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 38, ал. 1 – 3, чл. 69, ал. 1 и ал. 3 от Закона за хазарта,
председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта да разгледа
направеното искане и да вземе решение, с което:
І. Да даде разрешение на „ЖОКЕР - 1999” ООД със седалище и адрес на
управление: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев”, бл. 27, вх. А, ап. 2, ЕИК: 119112637,
представлявано от Георги Желязков Лазаров - управител, за подмяна на 2 /два/ броя
игрални автомати и намаляване с 3 /три/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. Ямбол, ул. „Г. С. Раковски” № 5.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 23 /двадесет и три/
броя игрални автомати с 30 /тридесет/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „ЖОКЕР - 1999” ООД, гр. Сливен:
Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на
хазартни игри с игрални автомати, включващи следните промени:
1. Деинсталиране на система за формиране на премия джакпот - 1 /един/ брой:
- тип Atronic Progressive Link, King Kong Cash, идентификационен
номер 43161751.
2. Подмяна на игрални автомати свързани в система за формиране на премия
джакпот:
- тип BGJP 60-04, версия Fusion, идентификационен номер JP 100524-024.
3. След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
№

Тип, версия

Производител

Идентификационен
номер

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

BGJP 20.11, вер. 1.01
BGJP 20.11, вер. 1.01
RF 07
Classic Blend Jackpot System (CBJS)
BGJP 60-04, Fusion
EGT Progressive Jackpot, VGJP1

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

JP041004-006
JP091029-018
0003
CBJS 05380
JP 100524-024
05280

Удостоверение
за одобрен тип
ДП
003
003
019
022
052
011

Процент на
отчисление
1
1
1
1
2
1

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.11.„ЖОКЕР - 1999”ООД, гр. Сливен /изх. № П-1940/11.09.12/,/вх. № И1940/10.09.12г./
На 10.09.2012 г. с вх. № И-1940, 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
„ЖОКЕР - 1999” ООД, гр. Сливен, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомати,
намаляване 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. Карлово, ул. „Генерал Карцов” № 38.
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Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Разрешение №
И-1937/01.12.2011 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
необходимите документи за издаване на разрешения по Закона за хазарта. Внесени са
дължимите държавни такси, поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с
чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 38, ал. 1 – 3, чл. 69, ал. 1 и ал. 3 от Закона за хазарта,
председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта да разгледа
направеното искане и да вземе решение, с което:
І. Да даде разрешение на „ЖОКЕР - 1999” ООД със седалище и адрес на
управление: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев”, бл. 27, вх. А, ап. 2, ЕИК: 119112637,
представлявано от Георги Желязков Лазаров - управител, за подмяна на 3 /три/ броя
игрални автомати и намаляване с 2 /два/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. Карлово, ул. „Генерал Карцов” № 38.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 16 /шестнадесет/ броя
игрални автомати с 21 /двадесет и един/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „ЖОКЕР - 1999” ООД, гр. Сливен:
Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на
хазартни игри с игрални автомати, включващи следните промени:
1. Промяна на броя игрални автомати свързани в система за формиране на премия
джакпот:
- тип тип BGJP 60-04, версия Fusion, идентификационен номер JP060410-005.
2. Подмяна на игрални автомати свързани в система за формиране на премия
джакпот:
- тип BGJP 60-04, версия Fusion, идентификационен номер JP060410-005.
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.„Е.Г.-РУСЕ”ЕООД, гр. София /изх. № П-1909/05.09.12/,/вх. № И-1909/30.08.12г./
На 30.08.2012 г. с вх. № И-1909, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 32,
чл. 38, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от “Е.Г.– Русе” ЕООД,
гр. София, за подмяна на 10 /десет/ броя игрални автомати, утвърждаване на промени в
Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри с игрални автомати и утвърждаване на Задължителни правила за организация на
работата и финансовия контрол при провеждане на хазартни игри с игрални автомати и
образци за счетоводна отчетност, за игрална зала с адрес: гр. Русе, ж.к. „Дружба 3”,
ул. “Даме Груев” № 4.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Разрешение №
И-883/18.04.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
необходимите документи за издаване на разрешения по Закона за хазарта. Внесени са
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дължимите държавни такси, поради което и на основание чл. 33, ал. 9,във връзка с
чл. 22, ал. 1, т. 3 и 11, чл. 38, ал. 1 - 3 и чл. 69, ал. 1 и 3 от Закона за хазарта,
председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта да разгледа
направеното искане и да вземе решение, с което:
І. Да даде разрешение на “Е.Г.– РУСЕ” ЕООД, със седалище и адрес на
управление: гр. София, ул. “Евлия Челеби” № 16, ЕИК: 131355751, представлявано от
Иван Ненков Ненков – управител, за подмяна на 10 /десет/ броя игрални автомати, за
игрална зала с адрес: гр. Русе, ж.к. „Дружба 3”, ул. “Даме Груев” № 4.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 20 /двадесет/ броя
игрални автомати с 20 /двадесет / броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на “Е.Г.– РУСЕ” ЕООД, гр. София, Задължителни игрални условия
и правила за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални автомати,
включващи следните промени:
1. Деинсталиране на 1 /един/ брой система за формиране на премия джакпот:
- BGJP 50-04, 1.01, с идентификационен № JP 080919-015, като натрупаните
отчисления се прехвърлят като начална стойност при новата система за формиране на
премия джакпот: BGJP 60-04, Fusion, с идентификационен № JP 080919-015, което е
регламентирано в чл. 6 ал. 3.
2. Инсталиране на 1 /един/ брой система за формиране на премия джакпот:
- BGJP 60-04, Fusion, с идентификационен № JP 080919-015.
3. В чл. 14, ал. 1 се променя размерът при изплащане на печалбите, както следва:
- до 5 000 лева се изплащат в брой;
- над 5 000 лева се изплащат по банков път.
4. В чл. 18 се променя размерът при изплащане на премиите джакпот, както
следва:
- до 1 000 лева се изплащат в деня на спечелването;
- до 5 000 лева се изплащат до три работни дни;
- над 5 000 лева се изплащат по банков път до три работни дни.
5. След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
Тип,версия
№
1.
2.
3.
4.

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

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

Идент.
номер
JP 080919-013
JP 080919-015
CBJS 74001
JP 080919-014

Уд-ние за
одобрен тип ДП
003
052
022
003

Процент на
отчисление
1.0
2.0
1.9
1.0

ІІІ. Да утвърди на “Е.Г.– РУСЕ” ЕООД, гр. София, Задължителни правила за
организация на работата и финансовия контрол при провеждане на хазартни игри с
игрални автомати и образци за счетоводна отчетност, отразяващи новите размери на
печалбите, които се изплащат в брой и по банков път, както и новите размери и срокът
на изплащането при премиите 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.
2.13.„Е.Г.-РУСЕ”ЕООД, гр. София /изх. № П-1912/05.09.12/,/вх. № И-1912/30.08.12г./
На 30.08.2012 г. с вх. № И-1912, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 32,
чл. 38, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от “Е.Г.– Русе” ЕООД,
гр. София, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомати, намаляване с 4 /четири/ броя
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игрални автомати, утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и правила
за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални автомати и утвърждаване на
Задължителни правила за организация на работата и финансовия контрол при
провеждане на хазартни игри с игрални автомати и образци за счетоводна отчетност, за
игрална зала с адрес: гр. Русе, к-с „Възраждане”, ул. „Плиска” № 54.
Искането е за вписване на промени в издаден на организатора лиценз, за който е
издадено Удостоверение за издаден лиценз № И-1729/19.07.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
необходимите документи за издаване на разрешения по Закона за хазарта. Внесени са
дължимите държавни такси, поради което и на основание чл. 33, ал. 9,във връзка с
чл. 22, ал. 1, т. 3 и 11, чл. 38, ал. 1 - 3 и чл. 69, ал. 1 и 3 от Закона за хазарта,
председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта да разгледа
направеното искане и да вземе решение, с което:
І. Да даде разрешение на “Е.Г.– РУСЕ” ЕООД, със седалище и адрес на
управление: гр. София, ул. “Евлия Челеби” № 16,ЕИК: 131355751, представлявано от
Иван Ненков Ненков – управител, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомати и
намаляване с 4 /четири/ броя игрални автомати, за игрална зала с адрес: гр. Русе,
к-с „Възраждане”, ул. „Плиска” № 54.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 20 /двадесет/ броя
игрални автомати с 25 /двадесет и пет / броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на “Е.Г.– РУСЕ” ЕООД, гр. София, Задължителни игрални условия
и правила за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални автомати,
включващи следните промени:
1. Промяна на броя взаимно свързани автомати към системи за формиране на
премия джакпот:
- Classic Blend Jackpot System (CBJS), с идентификационен № CBJS 05322 /от 9 на 4/;
- BGJP 60-04, Fusion, с идентификационен № JP 071219-003 -/от 4 на 5/.
2. В чл. 14, ал. 1 се променя размерът при изплащане на печалбите, както следва:
- до 5 000 лева се изплащат в брой;
- над 5 000 лева се изплащат по банков път.
3. В чл. 18 се променя размерът при изплащане на премиите джакпот, както
следва:
- до 1 000 лева се изплащат в деня на спечелването;
- до 5 000 лева се изплащат до три работни дни;
- над 5 000 лева се изплащат по банков път до три работни дни.
ІІІ. Да утвърди на “Е.Г.– РУСЕ” ЕООД, гр. София, Задължителни правила за
организация на работата и финансовия контрол при провеждане на хазартни игри с
игрални автомати и образци за счетоводна отчетност, отразяващи новите размери на
печалбите, които се изплащат в брой и по банков път, както и новите размери и срокът
на изплащането при премиите 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.
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2.14.„РАЗЛОГ ГЕЙМС”ООД, гр. София /изх. № П-1910/05.09.12/,/вх. № И1910/30.08.12г./
На 30.08.2012 г. с вх. № И-1910, 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 „РАЗЛОГ
ГЕЙМС” ООД, гр. София, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомати и утвърждаване
на промени в Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане
на хазартни игри с игрални автомати, и в Задължителни правила за организация на
работата и финансов контрол при провеждане на хазартни игри с игрални автомати и
образци за счетоводна отчетност в игрална зала с адрес: гр. Разлог, ул. „Бяла река” № 4Б.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Разрешение №
И-2384/03.01.2011 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
необходимите документи за издаване на разрешения по Закона за хазарта. Внесени са
дължимите държавни такси, поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с
чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 38, ал. 1 – 3, чл. 69, ал. 1 и 3 от Закона за хазарта,
председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта да разгледа
направеното искане и да вземе решение, с което:
I. Да даде разрешение на „РАЗЛОГ ГЕЙМС” ООД със седалище и адрес на
управление: гр. София, р-н „Витоша”, ул. „Тодор Каблешков” № 53, вх. В, ет. 1, ап. 106,
ЕИК: 201050606, представлявано от Йордан Иванов Мицин - управител, за подмяна на 6
/шест/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Разлог, ул. „Бяла река” № 4Б.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 12 /дванадесет/ броя
игрални автомати със 17 /седемнадесет/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „РАЗЛОГ ГЕЙМС” ООД, гр. София,
Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на
хазартни игри с игрални автомати,включващи следните промени:
1. Подмяна на игрални автомати свързани към джакпот системи за формиране на
премия джакпот:
- тип Classic Blend Jackpot System (CBJS), идентификационен номер CBJS 70376;
- тип BGJP 60-04, версия Fusion, идентификационен номер JP101001-004.
2. Промяна на размера на паричните средства, които могат да се изплащат в брой
- от 15 000 лева на 5 000 лева.
ІІІ. Да утвърди на „РАЗЛОГ ГЕЙМС” ООД, гр. София,
Задължителни правила за организация на работата и финансов контрол при
провеждане на хазартни игри с игрални автомати и образци за счетоводна отчетност,
включващи промяна на размера на паричните средства, които могат да се изплащат в
брой - от 15 000 лева на 5 000 лева.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.15.„Е.Г.-КЪРДЖАЛИ”ООД, гр. София /изх. № П-1911/05.09.12/,/вх. № И1911/30.08.12г./
На 30.08.2012 г. с вх. № И-1911, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 32,
чл. 38, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от “Е.Г.–
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Кърджали” ООД, гр. София, за подмяна на 7 /седем/ броя игрални автомати,
утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и правила за организиране и
провеждане на хазартни игри с игрални автомати и утвърждаване на Задължителни
правила за организация на работата и финансовия контрол при провеждане на хазартни
игри с игрални автомати и образци за счетоводна отчетност, за игрална зала с адрес:
гр. Кърджали, бул. „България” № 31.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Разрешение №
И-1178/01.07.2011 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
необходимите документи за издаване на разрешения по Закона за хазарта. Внесени са
дължимите държавни такси, поради което и на основание чл. 33, ал. 9,във връзка с
чл. 22, ал. 1, т. 3 и 11, чл. 38, ал. 1 - 3 и чл. 69, ал. 1 и 3 от Закона за хазарта,
председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта да разгледа
направеното искане и да вземе решение, с което:
І. Да даде разрешение на „Е.Г.-КЪРДЖАЛИ” ООД, със седалище и адрес на
управление: гр. София, р-н „Витоша”, бул. „Тодор Каблешков” № 53, вх. В, ет. 1,
ЕИК: 131416211, представлявано заедно и поотделно от Георги Делчев Георгиев и Иван
Димитров Стефанов - управители, за подмяна на 7 /седем/ броя игрални автомати, за
игрална зала с адрес: гр. Кърджали, бул. „България” № 31.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 14 /четиринадесет/
броя игрални автомати с 19 /деветнадесет / броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на “Е.Г.– Кърджали” ООД, гр. София, Задължителни игрални
условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални автомати,
включващи следните промени:
1. Инсталиране на 1 /един/ брой система за формиране на премия джакпот:
- BGJP 60-04, Fusion, с идентификационен № JP 120301-001.
2. В чл. 14, ал. 1 се променя размерът при изплащане на печалбите, както следва:
- до 5 000 лева се изплащат в брой;
- над 5 000 лева се изплащат по банков път.
3. В чл. 18 се променя размерът при изплащане на премиите джакпот, както
следва:
- до 1 000 лева се изплащат в деня на спечелването;
- до 5 000 лева се изплащат до три работни дни;
- над 5 000 лева се изплащат по банков път до три работни дни.
4. След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
Тип,версия
№
1.
2.
3.

Classic Blend Jackpot System (CBJS)
BGJP 20.111.01
BGJP 60-04, Fusion

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

Идент.
номер
CBJS 70911
JP 070820-008
JP 120301-001

Уд-ние за
одобрен тип ДП
022
003
052

Процент на
отчисление
1.9
1,0
2,0

ІІІ. Да утвърди на “Е.Г.– Кърджали” ООД, гр. София, Задължителни правила за
организация на работата и финансовия контрол при провеждане на хазартни игри с
игрални автомати и образци за счетоводна отчетност, отразяващи новите размери на
печалбите, които се изплащат в брой и по банков път, както и новите размери и срокът
на изплащането при премиите джакпот.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
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Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.16.„ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН”АД, гр. София /изх. № П-1957/13.09.12/,/вх. №
И-1957/11.09.12г./
На 11.09.2012 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 „ЕЛДОРАДО
КОРПОРЕЙШЪН” АД, гр. София, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати с 6
/шест/ броя игрални места с 2 /два/ броя игрални автомати с 9 /девет/ броя игрални
места, в резултат на което игралните места в залата се увеличават с 3 /три/ броя игрални
места и намаляване с 3 /три/ 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. Плевен, ул. „Данаил Попов” № 12.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Разрешение №
И-1360/22.06.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
необходимите документи за издаване на разрешения по Закона за хазарта. Внесени са
дължимите държавни такси, поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с
чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 38, ал. 1 – 3, чл. 69, ал. 1 и ал. 3 от Закона за хазарта,
председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта да разгледа
направеното искане и да вземе решение, с което:
І. Да даде разрешение на „ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН” АД със седалище и
адрес на управление: гр. София, район „Триадица”, ул. „Алабин” № 34, ет. 2,
ЕИК: 121425308, представлявано от Антон Георгиев Михов и Руди Христов Баков заедно, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати с 6 /шест/ броя игрални места с 2
/два/ броя игрални автомати с 9 /девет/ броя игрални места и намаляване с 3 /три/ броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Плевен, ул. „Данаил Попов” № 12.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 34 /тридесет и четири/
броя игрални автомата с 41 /четиридесет и един/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН” АД, гр. София:
Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на
хазартни игри с игрални автомати, включващи следните промени:
1. Подмяна на игрален автомат свързан към система за формиране на премия
джакпот:
- тип Classic Blend Jackpot System (CBJS), идентификационен номер CBJS 08644.
2. Промяна на броя свързани игрални автомати в системи за формиране на
премия джакпот:
- тип BGJP 20.11, 1.01, идентификационен номер JP 070705-026;
- тип BGJP 60-04, Fusion, идентификационен номер JP 090729-001.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
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2.17.„ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН”АД, гр. София /изх. № П-1958/13.09.12/,/вх. №
И-1958/11.09.12г./
На 11.09.2012 г. с вх. № И-1958, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 32,
чл. 38, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от
„ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН” АД, гр. София, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални
автомати с 9 /девет/ броя игрални места с 6 /шест/ броя игрални автомати с 6 /шест/ броя
игрални мяста, в резултат, на което игралните места в залата се намаляват с 3 /три/ броя,
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 в игрална зала с адрес: гр. Стара Загора, ул. “Генерал Гурко”
№ 68.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Разрешение №
И-1052/03.05.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
необходимите документи за издаване на разрешения по Закона за хазарта. Внесени са
дължимите държавни такси, поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с
чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 38, ал. 1 – 3, чл. 69, ал. 1 и ал. 3 от Закона за хазарта,
председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта да разгледа
направеното искане и да вземе решение, с което:
І. Да даде разрешение на „ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН” АД със седалище и
адрес на управление: гр. София, район „Триадица”, ул. „Алабин” № 34, ет. 2,
ЕИК: 121425308, представлявано от Антон Георгиев Михов и Руди Христов Баков заедно, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомати с 9 /девет/ броя игрални места с 6
/шест/ броя игрални автомати с 6 /шест/ броя игрални мяста, в резултат, на което
игралните места в залата се намаляват с 3 /три/ броя, 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 в игрална зала с адрес:
гр. Стара Загора, ул. “Генерал Гурко” № 68.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 35 /тридесет и пет/
броя игрални автомата с 35 /тридесет и пет/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН” АД, гр. София,
Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на
хазартни игри с игрални автомати,включващи следните промени:
1. Промяна на броя свързани игрални автомати към система за формиране на
премия джакпот:
- тип BGJP 60-04, версия Fusion, идентификационен номер JP 050704-005.
2. Подмяна и модификация на игрални автомати свързани към система за
формиране на премия джакпот:
- тип BGJP 60-04, версия Fusion, идентификационен номер JP 050704-005.
3. Нова бонус игра – „Happy Day”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
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2.18.„БАРГЕЙМ”АД, гр. София /изх. № П-1959/13.09.12/,/вх. № И-1959/11.09.12г./
На 11.09.2012 г. с вх. № И-1959, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 32,
чл. 38, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „БАРГЕЙМ” АД,
гр. София, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомати, намаляване с 1 /един/ брой
игрален автомат с 8 /осем/ броя игрални места и утвърждаване на промени в
Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. София, ул. „Александър Пушкин”
№ 5.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Разрешение №
И-1506/29.06.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
необходимите документи за издаване на разрешения по Закона за хазарта. Внесени са
дължимите държавни такси, поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с
чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 38, ал. 1 – 3, чл. 69, ал. 1 и ал. 3 от Закона за хазарта,
председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта да разгледа
направеното искане и да вземе решение, с което:
І. Да даде разрешение на „БАРГЕЙМ” АД със седалище и адрес на управление:
гр. София, р-н „Триадица”, ул. „Алабин” № 34, ет. 2, ЕИК:131196110, представлявано от
Атанас Гочев Атанасов и Ангел Андонов Ирибозов, заедно, за подмяна на 3 /три/ броя
игрални автомати и намаляване с 1 /един/ брой игрален автомат с 8 /осем/ броя игрални
места в игрална зала с адрес: гр. София, ул. „Александър Пушкин” № 5.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 41 /четиридесет и
един/ броя игрални автомати с 50 /петдесет/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „БАРГЕЙМ” АД, гр. София:
Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на
хазартни игри с игрални автомати, включващи следните промени:
1. Промяна на броя игрални автомати свързани в системи за формиране на
премия джакпот:
- тип BGJP 60-04, версия Fusion, идентификационен номер JP090714-001;
- тип Classic Blend Jackpot System (CBJS), идентификационен номер CBJS 07671.
2. Подмяна на игрални автомати свързани в система за формиране на премия
джакпот:
- тип BGJP 60-04, версия Fusion, идентификационен номер JP090714-001.
3. Нова бонус игра:
- Седмична бонус игра „Double Bonus Roulette”.
Бонус наградите за играта са за сметка на организатора.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.19.„БАРГЕЙМ”АД, гр. София /изх. № П-1960/13.09.12/,/вх. № И-1960/11.09.12г./
На 11.09.2012 г. с вх. № И-1960, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 32,
чл. 38, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „БАРГЕЙМ” АД,
гр. София, за намаляване с 2 /два/ броя игрални автомати и утвърждаване на промени в
Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
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игри с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. Казанлък, бул. „23-ти Пехотен
Шипченски полк” № 30, УПИ І, кв. 269.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Разрешение №
И-1420/03.07.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
необходимите документи за издаване на разрешения по Закона за хазарта. Внесени са
дължимите държавни такси, поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с
чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 38, ал. 1 – 3, чл. 69, ал. 1 и ал. 3 от Закона за хазарта,
председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта да разгледа
направеното искане и да вземе решение, с което:
І. Да даде разрешение на „БАРГЕЙМ” АД със седалище и адрес на управление:
гр. София, р-н „Триадица”, ул. „Алабин” № 34, ет. 2, ЕИК: 131196110, представлявано от
Атанас Гочев Атанасов и Ангел Андонов Ирибозов, заедно, за намаляване с 2 /два/ броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Казанлък, бул. „23-ти Пехотен Шипченски
полк” № 30, УПИ І, кв. 269.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 34 /тридесет и четири/
броя игрални автомати с 38 /тридесет и осем/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „БАРГЕЙМ” АД, гр. София:
Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на
хазартни игри с игрални автомати, включващи следните промени:
1. Промяна на броя игрални автомати свързани в система за формиране на премия
джакпот:
- тип BGJP 60-04, версия Fusion, идентификационен номер JP100820-001.
2. Подмяна на игрални автомати свързани в система за формиране на премия
джакпот:
- тип BGJP 60-04, версия Fusion, идентификационен номер JP100820-001.
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.„БАРГЕЙМ”АД, гр. София /изх. № П-1961/13.09.12/,/вх. № И-1961/11.09.12г./
На 11.09.2012 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, е подадено писмено искане от „БАРГЕЙМ” АД,
гр. София, за утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и правила за
организиране и провеждане на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес:
гр. София, бул. „Мадрид” № 40.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Разрешение №
И-1419/03.07.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
необходимите документи за издаване на разрешения по Закона за хазарта. Внесена е
дължимата държавна такса, поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22,
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ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 38, ал. 1 – 3, чл. 69, ал. 1 и ал. 3 от Закона за хазарта, председателят
на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта да разгледа направеното искане и
да вземе решение, с което:
Да разреши на „БАРГЕЙМ” АД със седалище и адрес на управление: гр. София,
р-н „Триадица”, ул. „Алабин” № 34, ет. 2, ЕИК: 131196110, представлявано от Атанас
Гочев Атанасов и Ангел Андонов Ирибозов, заедно, за промени в Задължителни игрални
условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Мадрид” № 40, изразяващи се в:
1. Инсталиране на система за формиране на премия джакпот - 1 /един/ брой:
- тип BGJP 60-04, версия Fusion, идентификационен номер JP 120328-013.
2. Промяна на броя игрални автомати свързани в система за формиране на премия
джакпот:
- тип BGJP 60-04, версия Fusion, идентификационен номер JP 100113-029.
3. Нова бонус игра:
- Седмична бонус игра „Double Bonus Roulette.
Бонус наградите за играта са за сметка на организатора.
4. След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
№

Тип, версия

Производител

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

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

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

Идентификационен
номер
JP 080409-046
JP 080409-047
JP 080409-048
JP 080224-022
CBJS 07673
JP 100113-029

JP 120328-013

Удостоверение
за одобрен тип
ДП
003
003
003
003
022
052
052

Процент
на
отчисление
1.0
1.0
1.0
1.0
1.9
2.0
2.0

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.21.„МОТ - 70”ЕООД, гр. Бургас /изх. № П-1919/11.09.12/,/вх. № И-1919/04.09.12г./
На 04.09.2012 г. с вх. № И-1919, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 32,
чл. 38, ал. 1-3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от “МОТ-70” ЕООД,
гр. Бургас, за подмяна на 3 /три/ 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 в игрална
зала с адрес: гр. Средец, обл. Бургас, пл. „Г.Димитров”, бл. № 1, кв. 47.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Разрешение №
И-2468/03.01.2011 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
необходимите документи за издаване на разрешения по Закона за хазарта. Внесени са
дължимите държавни такси, поради което и на основание чл. 33, ал. 9, във връзка с
чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 38, ал. 1 – 3, чл. 69, ал. 1 и ал. 3 от Закона за хазарта,
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председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта да разгледа
направеното искане и да вземе решение, с което:
І. Да разреши 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, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомати и
увеличаване с 2 /два/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Средец,
обл. Бургас, пл. „Г.Димитров”, бл. № 1, кв. 47.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 15 /петнадесет/ броя
игрални автомати с 15 /петнадесет / броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на “МОТ-70” ЕООД, гр. Бургас, Задължителни игрални условия и
правила за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални автомати,включващи
следните промени:
1. Инсталиране на 1 /един/ брой система за формиране на премия джакпот:
- ST-JPD, 1.01, с идентификационен № ДП 0467.
2. В чл. 15, ал. 1 се променя размерът при изплащане на печалбите, както следва:
- до 5 000 лева се изплащат в брой;
- над 5 000 лева се изплащат по банков път.
3. В чл. 22 се променя размерът при изплащане на премиите джакпот, както
следва:
- до 1 000 лева се изплащат в деня на спечелването;
- до 5 000 лева се изплащат до три работни дни;
- над 5 000 лева се изплащат по банков път до три работни дни.
4. След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия „Джакпот”:
№

Тип, версия

Производител

Идент. номер

1.
2.
3.

BGJP 20.11, 1.01
ЕGT Progressive Jackpot, VGJP1
ST-JPD, 1.01

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

JP 080208-051
05116
ДП 0467

Уд-ние за одобрен
тип ДП
003
011
061

Процент на
отчисление
1,0
1.5
0,86

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.„ВАЛМАР – ВАЛЕНТИН ВАНГЕЛОВ”ЕООД, гр. Раднево /изх. № П1930/11.09.12/,/вх. № И-1930/05.09.12г./
На 05.09.2012 г. с вх. № И-1930, 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 „ВАЛМАР –
ВАЛЕНТИН ВАНГЕЛОВ” ЕООД, гр. Раднево, за намаляване с 4 /четири/ броя игрални
автомати и утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и правила за
организиране и провеждане на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес:
гр. Раднево, бул. „Димитър Благоев” № 7Б.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора Разрешение №
И-1471/03.10.2011 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
необходимите документи за издаване на разрешения по Закона за хазарта. Внесени са
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дължимите държавни такси, поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка чл. 22,
ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 32, чл. 38, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 и чл. 69, ал. 1 от Закона за хазарта,
председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта да разгледа
направеното искане и да вземе решение, с което:
І. Да разреши на „ВАЛМАР – ВАЛЕНТИН ВАНГЕЛОВ” ЕООД със седалище и
адрес на управление: гр. Раднево, бул. „Георги Димитров” № 33, вх. В, ет. 4, ап. 12,
ЕИК: 123624369, представлявано от Валентин Георгиев Вангелов – управител, за
намаляване с 4 /четири/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Раднево,
бул. „Димитър Благоев” № 7Б.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 15 /петнадесет/ броя
игрални автомати с 20 /двадесет/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „ВАЛМАР – ВАЛЕНТИН ВАНГЕЛОВ” ЕООД, гр. Раднево:
Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на
хазартни игри с игрални автомати, включващи деинсталиране на система за формиране
на премия джакпот тип EGT Progressive Jackpot, VGJP1, идентификационен
номер 70019.
След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
№

Тип, версия

Производител

Идентификационен
номер

1.
2.
3.

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

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

JP 070816-005
JP 080224-015
CBJS 73085

Удостоверение за одобрен
тип ДП
052
003
022

Процент на
отчисления
2.0
1.0
1.0

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.23.„АБ И МД”ЕООД, гр. Първомай /изх. № П-1932/11.09.12/,/вх. № И1932/05.09.12г./
На 05.09.2012 г. с вх. № И-1932, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, чл. 32, чл. 38,
ал. 1 и ал. 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „АБ И МД” ЕООД,
гр. Първомай, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. Златоград, област Смолян, ул. „Беловидово” № 23, УПИ І-1342, кв. 133.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Разрешение №
И-336/12.03.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
необходимите документи за издаване на разрешения по Закона за хазарта. Внесена е
дължимата държавна такса, поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22,
ал. 1, т. 3, чл. 38, ал. 1 и ал. 3 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на
Държавната комисия по хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с
което:
Да разреши на „АБ И МД” ЕООД със седалище и адрес на управление:
гр. Първомай, ул. „Симеон Велики” № 34, ЕИК: 115131330, представлявано от Боряна
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Стефанова Маринова - управител, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомати в игрална
зала с адрес: гр. Златоград, област Смолян, ул. „Беловидово” № 23, УПИ І-1342, кв. 133.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 10 /десет/ броя игрални
автомати с 10 /десет/ 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.
2.24.„АБ И МД”ЕООД, гр. Първомай /изх. № П-1933/11.09.12/,/вх. № И1933/05.09.12г./
На 05.09.2012 г. с вх. № И-1933, 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 „АБ И МД” ЕООД,
гр. Първомай, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати и утвърждаване на промени в
Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Първомай, ул. „Орфей” № 14.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Разрешение №
И-1243/06.06.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
необходимите документи за издаване на разрешения по Закона за хазарта. Внесени са
дължимите държавни такси, поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с
чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 38, ал. 1 – 3, чл. 69, ал. 1 и ал. 3 от Закона за хазарта,
председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта да разгледа
направеното искане и да вземе решение, с което:
І. Да разреши на „АБ И МД” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр.
Първомай, ул. „Симеон Велики” № 34, ЕИК: 115131330, представлявано от Боряна
Стефанова Маринова - управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати в игрална
зала с адрес: гр. Първомай, ул. „Орфей” № 14.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 16 /шестнадесет/ броя
игрални автомати с 16 /шестнадесет/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „АБ И МД” ЕООД, гр. Първомай,
Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на
хазартни игри с игрални автомати,включващи следните промени:
1. Деинсталиране на система за формиране на премия джакпот - 1 /един/ брой:
- тип DGP - Jewel Jackpots, ver.1.00, идентификационен номер ДП 0371.
2. Промяна на броя игрални автомати свързани в система за формиране на премия
джакпот:
- тип BGJP 60-04, версия Fusion, идентификационен номер JP 100618-004.
3. След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
№

Тип, версия

Производител

Идентификационен
номер

1.
2.
3.
4.

BGJP 20.11, 1.01
BGJP 60-04, Fusion
KING GAMES, тип Multi Net 2
Classic Blend Jackpot System (CBJS)

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

JP 041125-004
JP 100618-004
007-04120
70997

Удостоверение
за одобрен тип
ДП
003
052
028
022.1

Процент на
отчисление
1.0
2.0
1.33
2.2
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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.„ЕВРО КАЗИНО ГРУП”ООД, гр. София /изх. № П-1934/13.09.12/,/вх. № И1934/05.09.12г./
На 05.09.2012 г. с вх. № И-1934, 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 „ЕВРО КАЗИНО
ГРУП” ООД, гр. София, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомати и утвърждаване на
промени в Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на
хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Черни връх”
№ 31, в сградата на „ХЕМУСХОТЕЛС” АД.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Разрешение №
И-1467/29.06.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
необходимите документи за издаване на разрешения по Закона за хазарта. Внесени са
дължимите държавни такси, поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с
чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 38, ал. 1 – 3, чл. 69, ал. 1 и ал. 3 от Закона за хазарта,
председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта да разгледа
направеното искане и да вземе решение, с което:
І. Да разреши на „ЕВРО КАЗИНО ГРУП” ООД със седалище и адрес на
управление: гр. София, район „Лозенец”, бул. „Черни връх” № 31, ЕИК: 131056701,
представлявано от Георги Методиев Карабельов - управител, за подмяна на 3 /три/ броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Черни връх” № 31, в сградата
на „ХЕМУСХОТЕЛС” АД.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 79 /седемдесет и девет/
броя игрални автомати с 97 /деветдесет и седем/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „ЕВРО КАЗИНО ГРУП” ООД, гр. София,
Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на
хазартни игри с игрални автомати,включващи следните промени:
1. Подмяна на игрални автомати включени в система за формиране на премия
джакпот:
- тип Casino Link System, идентификационен номер 028, сървър №
GB87494T29_6RX1XD2F.
-2. Нови бонификации:
- Lady bonus;
- Happy hour.
3. Промени в бонус игри:
- Ежедневни и седмична бонус игри.
Бонус наградите за всички игри са за сметка на организатора.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
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За - 5
Против - няма.
2.26.„КАЗИНО ПЕРЛА”ООД, гр. София /изх. № П-1952/13.09.12/,/вх. № И1952/11.09.12г./
На 11.09.2012 г. с вх. № И-1952, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, чл. 32, чл. 38,
ал. 1 и ал. 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „КАЗИНО
ПЕРЛА” ООД, гр. София, за намаляване с 2 /два/ броя игрални автомати с 20 /двадесет/
броя игрални места за игрална зала с адрес: гр. Русе, ул. „Борисова” № 44 Б.
Искането е за вписване на промени в издаден на организатора лиценз, за който е
издадено Удостоверение за издаден лиценз № И-1761/30.08.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
необходимите документи за издаване на разрешения по Закона за хазарта. Внесена е
дължимата държавна такса, поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22,
ал. 1, т. 3, чл. 38, ал. 1 и ал. 3 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на
Държавната комисия по хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с
което:
Да разреши на „КАЗИНО ПЕРЛА” ООД със седалище и адрес на управление:
гр. София, район „Младост”, ул. „Михаил Тенев” № 6, ет. 2, ЕИК: 175382586,
представлявано от Данаил Христов Илиев – управител и Борислав Душков Михайлов управител, заедно и поотделно, за намаляване с 2 /два/ броя игрални автомати с 20
/двадесет/ броя игрални места в игрална зала с адрес: гр. Русе, ул. „Борисова” № 44 Б.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 54 /петдесет и четири/
броя игрални автомати с 66 /шестдесет и шест/ броя игрални места.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.27.„ГРАНД КАЗИНО - 1”ООД, гр. София /изх. № П-1971/13.09.12/,/вх. № И1971/12.09.12г./
На 12.09.2012 г. с вх. № И-1971, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 32,
чл. 38, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ГРАНД
КАЗИНО - 1” ООД, гр. София, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати с 20
/двадесет/ броя игрални места с 2 /два/ броя игрални автомати с 2 /два/ броя игрални
места, в следствие на което игралните места се намаляват с 18 /осемнадесет/,
увеличаване с 4 /четири/ броя игрални автомати и утвърждаване на промени в
Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон
Велики” № 100, хотел „ВЕРЕЯ”.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Разрешение №
И-1590/23.07.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
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При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
необходимите документи за издаване на разрешения по Закона за хазарта. Внесени са
дължимите държавни такси, поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с
чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 38, ал. 1 – 3, чл. 69, ал. 1 и ал. 3 от Закона за хазарта,
председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта да разгледа
направеното искане и да вземе решение, с което:
І. Да разреши на „ГРАНД КАЗИНО - 1” ООД със седалище и адрес на
управление: гр. София, район „Лозенец”, ул. „Кричим” № 63, ЕИК: 175258559,
представлявано от Галин Тотьов Василев - управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални
автомати с 20 /двадесет/ броя игрални места с 2 /два/ броя игрални автомати с 2 /два/
броя игрални места и увеличаване с 4 /четири/ броя игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики” № 100, хотел „ВЕРЕЯ”.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 63 /шестдесет и три/
броя игрални автомати с 75 /седемдесет и пет/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „ГРАНД КАЗИНО - 1” ООД, гр. София:
Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на
хазартни игри с игрални автомати, включващи следните промени:
1. Инсталиране на система за формиране на премия джакпот - 1 /един/ брой:
- CAT 4 CASHтип EGT-JS31, идентификационен номер 81999.
2. Промяна на броя игрални автомати свързани в система за формиране на премия
джакпот:
- тип Casino Link System, идентификационен номер 026.
3. След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
№

Тип, версия

Производител

1.
2.
3.
4.
5.

Casino Link System
EGT Progressive Jackpot, VGJP1
BGJP 20.11, версия 1.01
Classic Blend Jackpot System (CBJS)
CAT 4 CASHтип EGT-JS31

Progressive Gaming Int.Corporation
„Евро Геймс Технолоджи” ООД
„Казино Технологии” АД
„Евро Геймс Технолоджи” ООД
„Евро Геймс Технолоджи” ООД

Идентификационен номер
026
07664
JP090121-101
08657
81999

Удостоверение за
одобрен тип ДП
051
011
003
022
095

Процент на
отчисление
1.0
1.6
1 .0
1.7
4.0

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.28.„БЕЛФАСТ”ООД, гр. София /изх. № П-1941/12.09.12/,/вх. № И-1941/10.09.12г./
На 10.09.2012 г. с вх. № И-1941, 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 „БЕЛФАСТ” ООД,
гр. София, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати и утвърждаване на промени в
Задължителните игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри с игрални автомати, за игрална зала с адрес гр. София, р-н „Слатина”, ул. „Борис
Христов” № 2А.
Искането е за вписване на промени в издаден на организатора лиценз, за който е
издадено Удостоверение за издаден лиценз № И-1792/29.08.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
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необходимите документи за издаване на разрешения по Закона за хазарта. Внесени са
дължимите държавни такси, поради което и на основание чл. 33, ал. 9,във връзка с
чл. 22, ал. 1, т. 3 и 11, чл. 38, ал. 1 - 3 и чл. 69, ал. 1 и 3 от Закона за хазарта,
председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта да разгледа
направеното искане и да вземе решение, с което:
І. Да разреши „БЕЛФАСТ” ООД, гр. София, със седалище и адрес на управление:
гр. София, район ”Лозенец”, ул. ”Кричим” № 63, ЕИК: 175023590, представлявано от
Георги Методиев Карабельов – управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. София, р-н „Слатина”, ул. „Борис Христов” № 2А.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 53 /петдесет и три/
броя игрални автомати с 69 /шестдесет и девет/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „БЕЛФАСТ” ООД, гр. София, Задължителни игрални условия и
правила за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални автомати, включващи
следните промени:
1. Подмяна на игрални автомати свързани към система за формиране на премия
джакпот:
- Casino Link System, с идентификационен № 014.
2. В чл. 25, ал. 1 се регламентират нови условия за участие в бонификацията „Нов
клиент”, съгласно които всеки клиент, който е събрал 10 точки в картата си получава 1
картонче. Всеки клиент има право максимум на 200 картончета на ден.
3. В чл. 27, ал. 1 и ал. 2 се регламентират нови параметри за участие в
ежедневните и седмичната бонус игри, като общият награден фонд за седмица е 3 100
лева, които се теглят и раздават в 48 тегления.
Всички награди са за сметка на организатора.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.29.„ГЕЙМЪР - 2001”ЕООД, гр. София /изх. № П-1942/12.09.12/,/вх. № И1942/10.09.12г./
На 10.09.2012 г. с вх. № И-1942, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 32,
чл. 38, ал.1 - 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ГЕЙМЪР2001” ЕООД, гр. София, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомати и утвърждаване на
промени в Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на
хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. София, район „Лозенец”,
бул. „Христо Смирненски” № 78.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Разрешение №
И-1489/03.07.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
необходимите документи за издаване на разрешения по Закона за хазарта. Внесени са
дължимите държавни такси, поради което и на основание чл. 33, ал. 9, във връзка с
чл. 22, ал. 1, т. 3 и 11, чл. 38, ал. 1 - 3 и чл. 69, ал. 1 и 3 от Закона за хазарта,
председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта да разгледа
направеното искане и да вземе решение, с което:
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І. Да разреши на „ГЕЙМЪР-2001” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр.
София, район „Лозенец”, ул. „Златовръх” № 37, ЕИК: 130602533, управлявано и
представлявано от Митко Цветанов Тодоров – управител, за подмяна на 3 /три/ броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, район „Лозенец”, бул. „Христо
Смирненски” № 78.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 41 /четиридесет и
един/ броя игрални автомата с 46 /четиридесет и шест/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „ГЕЙМЪР-2001” ЕООД, гр. София, Задължителни игрални
условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални автомати,
включващи следните промени:
1. Подмяна на игрални автомати, свързани към система за формиране на премия
джакпот:
- Casino Link System, с идентификационен № 006;
2. Промяна на броя игрални автомати, свързани към система за формиране на
премия джакпот:
- Classic Blend Jackpot System (CBJS), с идент. № CBJS 03566 - /от 13 на 12/.
3. В чл. 15, ал. 1 се променя размерът при изплащане на печалбите, както следва:
- до 5 000 лева се изплащат в брой;
- над 5 000 лева се изплащат по банков път.
4. В чл. 22 се променя размерът при изплащане на премиите джакпот, както
следва:
- до 1 000 лева се изплащат в деня на спечелването;
- до 5 000 лева се изплащат до три работни дни;
- над 5 000 лева се изплащат по банков път до три работни дни.
5. В чл. 25, ал. 1 са регламентирани нови условия за участие вбонус игрите, като
всеки клиент със събрани 10 точки в клиентската си карта, получава 1 картонче за
участие в тегленията, а максималният брой картончета, които могат да се получат от
всеки клиент за деня е 200 /двеста/.
6. В чл. 27, ал. 1 са регламентирани нови размери на премиите, а в ал. 2 е
регламентиран общият награден фонд за седмицата – 3100 /три хиляди и сто/ лева, които
се теглят и раздават в 48 /четиридесет и осем/ тегления.
Всички награди са за сметка на организатора.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.30.„ГЕЙМ-4”АД, гр. София /изх. № П-1943/13.09.12/,/вх. № И-1943/10.09.12г./
На 10.09.2012 г. с вх. № И-1943, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 32,
чл. 38, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ГЕЙМ-4” АД,
гр. София, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомати и утвърждаване на промени в
Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Варна, ул. „Преслав” № 44.
Искането е за вписване на промени в издаден на организатора лиценз, за който е
издадено Удостоверение за издаден лиценз № И-1803/29.08.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
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необходимите документи за издаване на разрешения по Закона за хазарта. Внесени са
дължимите държавни такси, поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с
чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 38, ал. 1 – 3, чл. 69, ал. 1 и ал. 3 от Закона за хазарта,
председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта да разгледа
направеното искане и да вземе решение, с което:
І. Да разреши на „ГЕЙМ-4” АД със седалище и адрес на управление: гр. София,
район „Оборище”, ул. „Искър” № 14, ЕИК: 121005279, представлявано от Георги
Методиев Карабельов – управител, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Варна, ул. „Преслав” № 44.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 59 /петдесет и девет/
броя игрални автомати с 66 /шестдесет и шест/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „ГЕЙМ-4” АД, гр. София,
Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на
хазартни игри с игрални автомати,включващи следните промени:
1. Подмяна на игрални автомати свързани към джакпот система за формиране на
премия джакпот:
- тип Casino Link System, идентификационен номер № 023, сървър
№ GB87494T2K_6RA5FDM4.
2. Нови бонификации:
- Lady bonus;
- Happy hour.
3. Промени в бонус игри:
- Ежедневни и седмична 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.
2.31.„СИТИ КАЗИНО ГРУП”ООД, гр. София /изх. № П-1944/12.09.12/,/вх. № И1944/10.09.12г./
На 10.09.2012 г. с вх. № И-1944, 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 „СИТИ КАЗИНО
ГРУП” ООД, гр. София, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати и утвърждаване на
промени в Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на
хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, ж.к „Люлин”,
бул. „Панчо Владигеров” № 44.
Искането е за вписване на промени в издаден на организатора лиценз, за който е
издадено Удостоверение за издаден лиценз № И-1791/28.08.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
необходимите документи за издаване на разрешения по Закона за хазарта. Внесени са
дължимите държавни такси, поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с
чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 38, ал. 1 – 3, чл. 69, ал. 1 и ал. 3 от Закона за хазарта,
председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта да разгледа
направеното искане и да вземе решение, с което:
І. Да разреши на „СИТИ КАЗИНО ГРУП” ООД със седалище и адрес на
управление: гр. София, район „Лозенец”, ул. „Златовръх” № 37, ЕИК: 200279388,
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представлявано от Митко Цветанов Тодоров – управител, за подмяна на 2 /два/ броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, ж.к „Люлин”, бул. „Панчо
Владигеров” № 44.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 75 /седемдесет и пет/
броя игрални автомати с 93 /деветдесет и три/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „СИТИ КАЗИНО ГРУП” ООД, гр. София,
Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на
хазартни игри с игрални автомати,включващи следните промени:
1. Подмяна на игрални автомати свързани към джакпот система за формиране на
премия джакпот:
- тип CRYSTAL Net, идентификационен номер 0003 сървър YLCN009051.
2. Нови бонификации:
- Lady bonus;
- Happy hour.
3. Промени в бонус игри:
- Ежедневни и седмична 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.
2.32.„СКАРАБЕЙ 4”ООД, гр. Бургас /изх. № П-1945/12.09.12/,/вх. № И1945/10.09.12г./
На 10.09.2012 г. с вх. № И-1945, 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 „СКАРАБЕЙ 4” ООД,
гр. Бургас, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат и утвърждаване на промени в
Задължителните игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Бургас, ул. “Александър Велики”
№ 70, ет. -1, обект 11.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Разрешение №
И-1200/06.06.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
необходимите документи за издаване на разрешения по Закона за хазарта. Внесени са
дължимите държавни такси, поради което и на основание чл. 33, ал. 9, във връзка с 22,
ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 38, ал. 1 - 3, чл. 69, ал. 1 и ал. 3 от Закона за хазарта, председателят на
ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта да разгледа направеното искане и да
вземе решение, с което:
І. Да разреши на „СКАРАБЕЙ 4” ООД със седалище и адрес на управление: гр.
Бургас, ул. „Александър Велики” № 70, ет. -1, ап. 11, ЕИК: 200771418, представлявано
от Диана Стоянова Велева - Иванова – управител, за подмяна на 1 /един/ брой игрален
автомат в игрална зала с адрес: гр. Бургас, ул. “Александър Велики” № 70, ет. -1,
обект 11.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 20 /двадесет/ броя
игрални автомати с 23 /двадесет и три/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „СКАРАБЕЙ 4” ООД, гр. Бургас,
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Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на
хазартни игри с игрални автомати, включващи следната промяна:
1. Подмяна на игрален автомат свързан към система за формиране на премия
джакпот:
- тип BGJP 60.04, версия Fusion, идентификационен номер JP 110228-019.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.33.ЕТ„ДЕНИ – ДЕНКА ВЕЛЕВА – СТЕЛА ВЕЛЕВА”, гр. Стара Загора /изх. № П1946/13.09.12/,/вх. № И-1946/10.09.12г./
На 10.09.2012 г. с вх. № И-1946, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 32,
чл. 38, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от ЕТ „ДЕНИ ДЕНКА ВЕЛЕВА - СТЕЛА ВЕЛЕВА”, гр. Стара Загора, за подмяна на 1 /един/ брой
игрален автомат с 4 /четири/ броя игрални места с 1 /един/ брой игрален автомат с 1
/един/ брой игрално място, в резултат, на което игралните места в залата се намаляват с
3 /три/ броя, увеличаване с 3 /три/ броя игрални автомати и утвърждаване на промени в
Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Стара Загора, ул. “Стефан
Стамболов” № 42.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Разрешение №
И-1201/06.06.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
необходимите документи за издаване на разрешения по Закона за хазарта. Внесени са
дължимите държавни такси, поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с
чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 38, ал. 1 – 3, чл. 69, ал. 1 и ал. 3 от Закона за хазарта,
председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта да разгледа
направеното искане и да вземе решение, с което:
І. Да разреши 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/, за подмяна на 1
/един/ брой игрален автомат с 4 /четири/ броя игрални места с 1 /един/ брой игрален
автомат с 1 /един/ брой игрално място, в резултат, на което игралните места в залата се
намаляват с 3 /три/ броя, увеличаване с 3 /три/ броя игрални автомати и утвърждаване на
промени в Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на
хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Стара Загора, ул. “Стефан
Стамболов” № 42.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 27 /двадесет и седем/
броя игрални автомата с 27 /двадесет и седем/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на ЕТ “ДЕНИ - ДЕНКА ВЕЛЕВА - СТЕЛА ВЕЛЕВА”, гр. Стара
Загора, Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на
хазартни игри с игрални автомати,включващи следната промяна:
1. Промяна на броя свързани игрални автомати в система за формиране на премия
джакпот:
- тип BGJP 60-04, версия Fusion, идентификационен номер JP100116-002.
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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.
2.34.„КАЗИНО РОЯЛ”ООД, гр. Петрич /изх. № П-1948/13.09.12/,/вх. № И1948/10.09.12г./
На 10.09.2012 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, е подадено писмено искане от „КАЗИНО
РОЯЛ” ООД, гр. Петрич, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати, намаляване с 30
/тридесет/ 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. Петрич, ул. „Цар Борис ІІІ” № 21, хотел „България”.
Искането е за вписване на промени в издаден на организатора лиценз, за който е
издадено Удостоверение за издаден лиценз № И-1817/28.08.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
необходимите документи за издаване на разрешения по Закона за хазарта. Внесени са
дължимите държавни такси, поради което и на основание чл. 33, ал. 9, във връзка с
чл. 22, ал. 1, т. 3 и 11, чл. 38, ал. 1 - 3 и чл. 69, ал. 1 и 3 от Закона за хазарта,
председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта да разгледа
направеното искане и да вземе решение, с което:
І. Да разреши на „КАЗИНО РОЯЛ” ООД, със седалище и адрес на управление:
гр. Петрич, ул. „Цар Борис ІІІ” № 21, ЕИК: 201890044, представлявано от Искра
Крумова Божинова - управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати и
намаляване с 30 /тридесет/ броя игрални автомати, за игрална зала с адрес: гр. Петрич,
ул. „Цар Борис ІІІ” № 21, хотел „България”.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 23 /двадесет и три/
броя игрални автомати с 30 /тридесет/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „КАЗИНО РОЯЛ” ООД, гр. Петрич, Задължителни игрални
условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални автомати,
включващи следните промени:
1. Деинсталиране на 2 /два/ броя системи за формиране на премия джакпот:
- BGJP 30-04, 1.01, с идентификационен № JP 071128-100;
- Classic Blend Jackpot System (CBJS), с идентификационен № CBJS 82107.
2. Натрупаните от отчисления суми на подлежащите на деинсталиране системи
ще бъдат раздадени като награден фонд на организираните в игралната зала бонус игри,
регламентирани в раздел V.
3. След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
№
1.
2.

Тип, версия

Производител

Идент. номер

EGT Progressive Jackpot, VGJP1
Jewel Jackpot

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

05329
00JM5009

Уд-ние за одобрен
тип ДП
011
079

Процент на
отчисления
1.5
4.0

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
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Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.35.„БИ ТИ ДЖИ ГЕЙМ”ООД, гр. София /изх. № П-1949/12.09.12/,/вх. № И1949/10.09.12г./
На 10.09.2012 г. с вх. № И-1949, 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 „БИ ТИ ДЖИ
ГЕЙМ” ООД, гр. София, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати, намаляване с 7
/седем/ броя игрални автомати с 8 /осем/ броя игрални места и утвърждаване на промени
в Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ул. „Елба” № 15.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Разрешение №
И-1268/22.06.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
необходимите документи за издаване на разрешения по Закона за хазарта. Внесени са
дължимите държавни такси, поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с
чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 38, ал. 1 – 3, чл. 69, ал. 1 и ал. 3 от Закона за хазарта,
председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта да разгледа
направеното искане и да вземе решение, с което:
І. Да разреши на „БИ ТИ ДЖИ ГЕЙМ” ООД със седалище и адрес на управление:
гр. София, район „Оборище”, ул. „Искър”, № 14, ЕИК: 201594604, представлявано от
Петър Вангелов Марчоков – управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати и
намаляване с 7 /седем/ броя игрални автомати с 8 /осем/ броя игрални места в игрална
зала с адрес: гр. Пловдив, ул. „Елба” № 15.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 20 /двадесет/ броя
игрални автомата с 23 /двадесет и три/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „БИ ТИ ДЖИ ГЕЙМ” ООД, гр. София:
Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на
хазартни игри с игрални автомати, включващи следните промени:
1. Деинсталиране на 2 /два/ броя системи за формиране на премия джакпот:
- тип Classic Blend Jackpot System (CBJS), идентификационен номер 80095;
- тип EGT Progressive Jackpot, VGJP1, идентификационен номер 80096.
2. Инсталиране на 1 /един/ брой система за формиране на премия джакпот:
- тип Vega Jackpot SystemEGT-JS22, идентификационен номер 83489.
3. Бонус игри:
- Преустановява се провеждането на периодична бонус игра „Щастливата
рулетка”;
- Нова бонус игра „Пловдив”.
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 60-04, Fusion
Vega Jackpot SystemEGT-JS22

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

Идентификационен номер
JP110815-026
JP110815-028
83489

Удостоверение за
одобрен тип ДП
003
052
099

Процент на
отчисление
1.0
4.5
1.0

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
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Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
3. За тото игри:
3.1.ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София /изх. № П1907/05.09.12/,/вх. №И-1907/29.08.12г./
На 29.08.2012 г. с вх. № И-1907, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, чл. 32, чл. 38,
ал. 1 и ал. 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от ДП „БЪЛГАРСКИ
СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в
които ще се приемат залози и изплащат печалби за игрите на „ТОТО 2”, изразяваща се в
закриване на 1 /един/ брой тото пункт.
Искането е за вписване на промени в издаден на организатора лиценз, за който е
издадено Удостоверение за издаден лиценз № И-1853/28.08.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
необходимите документи за издаване на разрешения по Закона за хазарта. Внесена е
дължимата държавна такса, поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22,
ал. 1, т. 3, чл. 38, ал. 1 и ал. 3 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на
Държавната комисия по хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с
което:
Да разреши вписване на промяна в издадено удостоверение за издаден лиценз на
ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” със седалище и адрес на управление:
гр. София, район „Красно село”, ул. „Хайдушко изворче” № 28, ЕИК по БУЛСТАТ:
000694293, представлявано от Дамян Георгиев Дамянов – изпълнителен директор, на
пунктовете в които ще се приемат залози и изплащат печалби за игрите на „ТОТО 2”,
както следва:
Да прекрати дейността на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” да
приема залози и изплаща печалби за игрите на „ТОТО 2” в следния пункт:
- гр. Перник, ул. „Стара планина”, пункт „Ралица”;
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
4. За лото игри:
4.1.„ЕВРОБЕТ”ООД, гр. София /изх. № П-1893/11.09.12/,/вх. № И-1893/20.08.12г./
На 20.08.2012 г. с вх. № И-1893, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, чл. 32, чл. 38,
ал. 1 и ал. 3 от Закона за хазарта, e подадено писмено искане от „ЕВРОБЕТ” ООД,
гр. София, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и
изплащат печалби за лото играта „ЛОТО ШАНС”, изразяваща се в закриване на 2 /два/
броя и откриване на 4 /четири/ броя букмейкърски пункта.
Искането е за вписване на промени в издаден на организатора лиценз, за който е
издадено Удостоверение за издаден лиценз № И-1713/25.07.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
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При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
необходимите документи за издаване на разрешения по Закона за хазарта. Внесена е
дължимата държавна такса, поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с 22,
ал. 1, т. 3, чл. 38, ал. 1 и ал. 3 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на
Държавната комисия по хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с
което:
Да даде разрешение на „ЕВРОБЕТ” ООД със седалище и адрес на управление:
гр. София, район „Слатина”, ул. „Александър Жендов” № 6, ЕИК: 121179290,
представлявано от Олга Йорданова Тодорова - управител, за вписване на промяна в
издаден лиценз на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат печалби за лото
играта „ЛОТО ШАНС”, както следва:
Да прекрати дейността на „ЕВРОБЕТ” ООД в следните пунктове:
1. гр. Варна, ул. „Райко Жинзифов” № 26;
2. гр. Бургас, к-с „Изгрев”, бл. 140.
Да разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в следните
пунктове:
1. гр. Бяла Слатина, ул. „Ломска” № 21;
2. гр. Пловдив, бул. „Александър Стамболийски” № 115;
3. гр. София, ул. „Народни будители” до бл. 26;
4. гр. София, ул. „Проф. Д-р Иван Странски” № 7, бл. А.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
5. За залагания върху резултати от спортни състезания:
5.1.„ЕВРОБЕТ”ООД, гр. София /изх. № П-1894/11.09.12/,/вх. № И-1894/20.08.12г./
На 20.08.2012 г. с вх. № И-1894, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, чл. 32, чл. 38,
ал. 1 и ал. 3 от Закона за хазарта, e подадено писмено искане от „ЕВРОБЕТ” ООД,
гр. София, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и
изплащат печалби за игри със залагания върху резултати от спортни състезания „СПОРТ
ШАНС”, изразяваща се в закриване на 2 /два/ броя и откриване на 4 /четири/ броя
букмейкърски пункта.
Искането е за вписване на промени в издаден на организатора лиценз, за който е
издадено Удостоверение за издаден лиценз № И-1714/25.07.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
необходимите документи за издаване на разрешения по Закона за хазарта. Внесена е
дължимата държавна такса, поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с 22,
ал. 1, т. 3, чл. 38, ал. 1 и ал. 3 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на
Държавната комисия по хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с
което:
Да даде разрешение на „ЕВРОБЕТ” ООД със седалище и адрес на управление:
гр. София, район „Слатина”, ул. „Александър Жендов” № 6, ЕИК: 121179290,
представлявано от Олга Йорданова Тодорова - управител, за вписване на промяна в
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издаден лиценз на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат печалби за игри
със залагания върху резултати от спортни състезания „СПОРТ ШАНС”, както следва:
Да прекрати дейността на „ЕВРОБЕТ” ООД в следните пунктове:
1. гр. Варна, ул. „Райко Жинзифов” № 26;
2. гр. Бургас, к-с „Изгрев”, бл. 140.
Да разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в следните
пунктове:
1. гр. Бяла Слатина, ул. „Ломска” № 21;
2. гр. Пловдив, бул. „Александър Стамболийски” № 115;
3. гр. София, ул. „Народни будители” до бл. 26;
4. гр. София, ул. „Проф. Д-р Иван Странски” № 7, бл. А.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
5.2.„ЕВРОФУТБОЛ”ООД, гр. София /изх. № П-1904/05.09.12/,/вх. № И1904/29.08.12г./
На 29.08.2012 г. с вх. № И-1904, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, чл. 32, чл. 38,
ал. 1 и ал. 3 от Закона за хазарта, e подадено писмено искане от „ЕВРОФУТБОЛ” ООД,
гр. София, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и
изплащат печалби за игри със залагания върху резултати от спортни състезания,
изразяваща се в закриване на 11 /единадесет/ броя, откриване на 13 /тринадесет/ броя
букмейкърски пункта и промяна на адреса на 1 /един/ брой букмейкърски пункт.
Искането е за вписване на промени в издаден на организатора лиценз, за който е
издадено Удостоверение за издаден лиценз № И-1818/28.08.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
необходимите документи за издаване на разрешения по Закона за хазарта. Внесена е
дължимата държавна такса, поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с 22,
ал. 1, т. 3, чл. 38, ал. 1 и ал. 3 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на
Държавната комисия по хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с
което:
Да даде разрешение на „ЕВРОФУТБОЛ” ООД със седалище и адрес на
управление: гр. София, р-н „Красно село”, ул. „Коломан” № 1, ет. 3, ЕИК: 831036657,
представлявано от Боян Стефанов Найденов, Николаос Константинос Арсенопулос и
Екатерина Сашкова Михайлова - управители, най-малко от двама от управителите
заедно, освен в случаите, в които Дружествения договор предвижда друго, за вписване
на промяна в издаден лиценз на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат
печалби за игри със залагания върху резултати от спортни състезания, както следва:
І. Да прекрати дейността на „ЕВРОФУТБОЛ” ООД в следните пунктове:
1. с. Вълкосел, община Сатовча, ул. „Люляк” № 18;
2. гр. Габрово, пл. „Марсел де Бископ” № 5;
3. гр. Годеч, пл. „Свобода”;
4. гр. Симеоновград, ул. „Търговска” № 2Б;
5. с Войводино, ул. „Кокиче” № 2А;
6. гр. София, пл. „България” № 1;

68

7. гр. Пловдив, ж.к. „Тракия”, ТПК „Леда”, пред бл. 141;
8. гр. Варна, ул. „Райко Жинзифов” № 26;
9. гр. Бургас, к-с „Изгрев”, бл. 140;
10. гр. София, кв. „Манастирски ливади”, бл. 21;
11. гр. София, ж.к. „Гео Милев”, ул. „Коста Лулчев”, бл. 10.
ІІ. Да разреши на „ЕВРОФУТБОЛ” ООД да приема залози и изплаща печалби в
следните пунктове:
1. гр. Бяла Слатина, ул. „Ломска” № 21;
2. гр. Велико Търново, ул. „Райна Княгиня” № 2А;
3. гр. Враца, ул. „Спас Соколов” № 70;
4. гр. Пазарджик, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 174, ет. 1;
5. гр. Плевен, ул. „Хаджи Димитър” № 46;
6. гр. Пловдив, бул. „Александър Стамболийски” № 115;
7. гр. Русе, ул. „Стремление” № 27;
8. гр. Силистра, ул. „Добрич” № 132;
9. гр. Сливен, ж.к. „Българка” № 71а;
10. гр. Сливница, ул. „Паисий Хилендарски” № 44;
11. гр. София, ж.к. „Младост 1”, бл. 143;
12. гр. София, ул. „Проф. Д-р Иван Странски” №7, вх. А;
13. с. Шумата, ул. „Стара планина” № 35.
ІІІ. Да впише промяна на адреса на букмейкърски пункт от гр. Благоевград,
ул. „Св. Димитър Солунски” № 9 на гр. Благоевград, ул. „Марица” № 20. /Приложено е
удостоверение изх. № 420/06.07.2012 г., издадено от община Благоевград, с което се
удостоверява, че досегашният адрес на функциониращия пункт: гр. Благоевград, ул.
„Св.Димитър Солунски” № 9 е идентичен с настоящия административен адрес:
гр. Благоевград, ул. „Марица” № 20/.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
5.3.ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София /изх. № П1906/05.09.12/,/вх. № И-1906/29.08.12г./
На 29.08.2012 г. с вх. № И-1906, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, чл. 32, чл. 38,
ал. 1 и ал. 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от ДП „БЪЛГАРСКИ
СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в
които ще се приемат залози и изплащат печалби за игрите на „ТОТО 1”, изразяваща се в
закриване на 1 /един/ брой тото пункт.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Разрешение №
И-1452/22.06.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
необходимите документи за издаване на разрешения по Закона за хазарта. Внесена е
дължимата държавна такса, поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22,
ал. 1, т. 3, чл. 38, ал. 1 и ал. 3 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на
Държавната комисия по хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с
което:
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Да разреши вписване на промяна в издадено разрешение на ДП „БЪЛГАРСКИ
СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Красно село”, ул. „Хайдушко изворче” № 28, ЕИК по БУЛСТАТ: 000694293,
представлявано от Дамян Георгиев Дамянов – изпълнителен директор, на пунктовете в
които ще се приемат залози и изплащат печалби за игрите на „ТОТО 1”, както следва:
Да прекрати дейността на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” да
приема залози и изплаща печалби за игрите на „ТОТО 1” в следния пункт:
- гр. Перник, ул. „Стара планина”, пункт „Ралица”;
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
6. За залагания върху случайни събития:
6.1.„ЕВРОБЕТ”ООД, гр. София /изх. № П-1895/11.09.12/,/вх. № И-1895/20.08.12г./
На 20.08.2012 г. с вх. № И-1895, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, чл. 32, чл. 38,
ал. 1 и ал. 3 от Закона за хазарта, e подадено писмено искане от „ЕВРОБЕТ” ООД,
гр. София, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и
изплащат печалби за играта със залагания върху случайни събития „МЕДЖИК ШАНС”,
изразяваща се в закриване на 2 /два/ броя и откриване на 4 /четири/ броя букмейкърски
пункта.
Искането е за вписване на промени в издаден на организатора лиценз, за който е
издадено Удостоверение за издаден лиценз № И-1715/25.07.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
необходимите документи за издаване на разрешения по Закона за хазарта. Внесена е
дължимата държавна такса, поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с 22,
ал. 1, т. 3, чл. 38, ал. 1 и ал. 3 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на
Държавната комисия по хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с
което:
Да даде разрешение на „ЕВРОБЕТ” ООД със седалище и адрес на управление:
гр. София, район „Слатина”, ул. „Александър Жендов” № 6, ЕИК: 121179290,
представлявано от Олга Йорданова Тодорова - управител, за вписване на промяна в
издаден лиценз на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат печалби за
играта със залагания върху случайни събития „МЕДЖИК ШАНС”, както следва:
Да прекрати дейността на „ЕВРОБЕТ” ООД в следните пунктове:
1. гр. Варна, ул. „Райко Жинзифов” № 26;
2. гр. Бургас, к-с „Изгрев”, бл. 140.
Да разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в следните
пунктове:
1. гр. Бяла Слатина, ул. „Ломска” № 21;
2. гр. Пловдив, бул. „Александър Стамболийски” № 115;
3. гр. София, ул. „Народни будители” до бл. 26;
4. гр. София, ул. „Проф. Д-р Иван Странски” № 7, бл. А.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
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Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
ПО ДЕВЕТИ РАЗДЕЛ - Разглеждане на писмени искания за утвърждаване на
задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри:
1. За игрално казино:
1.1.„САН МАРКО ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ”ЕООД, гр. София /изх. № П1925/11.09.12/,/вх. № И-1925/04.09.12г./
На 04.09.2012 г. с вх. № И-1925, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 11, чл. 32, чл. 38,
ал. 2 и ал. 3, е подадено писмено искане от „САН МАРКО ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ” ЕООД,
гр. София, за утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и правила при
организиране и провеждане на хазартни игри в игрално казино с адрес: гр. София, район
„Младост”, ж.к. „Младост-3”, бул. „Александър Малинов” № 77 /по Разрешение №
И-999/03.05.2012 г./.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
необходимите документи за издаване на разрешения по Закона за хазарта. Внесена е
дължимата държавна такса, поради което и на основание чл. 33, ал. 9, във връзка с
чл. 22, ал. 1, т. 11 и чл. 38, ал. 2 и 3 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага
на Държавната комисия по хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение,
с което:
Да утвърди на „САН МАРКО ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ” ЕООД, със седалище и адрес
на управление: гр. София, район „Сердика”, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 131,
ЕИК: 130935662, представлявано само двама по двама от Нури Билгеч, Росен Людмилов
Солаков и Бирбудак Юксел – управители, представените за игрално казино с адрес:
гр. София, район „Младост”, ж.к. „Младост-3”, бул. „Александър Малинов” № 77,
„Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри в игрално казино”, включващи следните промени:
1. В чл. 34, ал. 3 е редактиран досегашният текст, като са премахнати думите
„равен на залога”;
2. В чл. 34, ал. 3 са регламентирани нови залози за премия „Бонус бет”, както
следва:
• Кент флеш роял – 10000:1;
• Кент флеш – 1500:1;
• Каре – 500:1;
• Фул – 100:1;
• Кольор – 50:1.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
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2. За игрални зали:
2.1.„ХЕМУС ТУРС”ЕООД, гр. София /изх. № П-1878/03.09.12/,/вх. № И1878/15.08.12г./
На 15.08.2012 г. с вх. № И-1878, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 11, чл. 32, чл. 38,
ал. 2 и ал. 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ХЕМУС ТУРС” ЕООД,
гр. София, за утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и правила за
организиране и провеждане на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес:
гр. Благоевград, ул. „14-ти полк” № 2 Б /по Разрешение № И-1289 от 06.06.2012 г. на
ДКХ/.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
необходимите документи за издаване на разрешения по Закона за хазарта. Внесена е
дължимата държавна такса, поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22,
ал. 1, т. 11, чл. 38, ал. 2 и ал. 3 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на
Държавната комисия по хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с
което:
Да утвърди на „ХЕМУС ТУРС” ЕООД със седалище и адрес на управление:
гр. София, район „Младост”, бул. „Цариградско шосе”, 7 КМ., бл. ЗИТ, вх. 2, ет. 3,
ЕИК: 102817233, представлявано от Йонко Маринов Радков – управител, промени в
Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Благоевград, ул. „14-ти полк” № 2 Б,
изразяващи се в:
1. Промени в бонус игри:
- Преустановява се провеждането на бонус игри „СЕДМИЧНА БОНУС ИГРА
ЛОЯЛЕН КЛИЕНТ” и „МЕСЕЧНА БОНУС ИГРА ЛОЯЛЕН КЛИЕНТ”.
2. Нови бонус игри:
- Програма „Лоялен клиент”.
- Бонус игра „2012”.
- Бонус игра „Mystery Winner”.
- Бонус игра „Лесни пари”.
Бонус наградите за всички игри са за сметка на организатора.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.2.„ХЕМУС ТУРС”ЕООД, гр. София /изх. № П-1879/03.09.12/,/вх. № И1879/15.08.12г./
На 15.08.2012 г. с вх. № И-1879, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 11, чл. 32, чл. 38,
ал. 2 и ал. 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ХЕМУС ТУРС” ЕООД,
гр. София, за утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и правила за
организиране и провеждане на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес:
гр. Благоевград, ул. „Крали Марко” № 8 /по Разрешение № И-1278 от 06.06.2012 г. на
ДКХ/.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.

72

При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
необходимите документи за издаване на разрешения по Закона за хазарта. Внесена е
дължимата държавна такса, поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22,
ал. 1, т. 11, чл. 38, ал. 2 и ал. 3 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на
Държавната комисия по хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с
което:
Да утвърди на „ХЕМУС ТУРС” ЕООД със седалище и адрес на управление:
гр. София, район „Младост”, бул. „Цариградско шосе”, 7 КМ., бл. ЗИТ, вх. 2, ет. 3,
ЕИК: 102817233, представлявано от Йонко Маринов Радков – управител, промени в
Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Благоевград, ул. „Крали Марко” № 8,
изразяващи се в:
1. Промени в бонус игри:
- Преустановява се провеждането на „МЕСЕЧНА БОНУС ИГРА”.
2. Нови бонус игри:
- Програма „Лоялен клиент”.
- Бонус игра „2- ШАНС”.
- Бонус игра „2012”.
- Бонус игра „Лесни пари.
Бонус наградите за всички игри са за сметка на организатора.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.3.„ХЕМУС ТУРС”ЕООД, гр. София /изх. № П-1923/11.09.12/,/вх. № И1923/04.09.12г./
На 04.09.2012 г. с вх. № И-1923, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 11, чл. 32, чл. 38,
ал. 2 и ал. 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ХЕМУС ТУРС” ЕООД,
гр. София, за утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и правила за
организиране и провеждане на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес:
гр. София, ж.к. „Люлин”, бул. „Панчо Владигеров” № 74 /по Разрешение № И-1681
от 23.07.2012 г. на ДКХ/.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
необходимите документи за издаване на разрешения по Закона за хазарта. Внесена е
дължимата държавна такса, поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22,
ал. 1, т. 11, чл. 38, ал. 2 и ал. 3 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на
Държавната комисия по хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с
което:
Да утвърди на „ХЕМУС ТУРС” ЕООД със седалище и адрес на управление:
гр. София, район „Младост”, бул. „Цариградско шосе”, 7 КМ., бл. ЗИТ, вх. 2, ет. 3,
ЕИК: 102817233, представлявано от Йонко Маринов Радков – управител, промени в
Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, ж.к. „Люлин”, бул. „Панчо
Владигеров” № 74:

73

1. Бонус игри:
- Преустановява се провеждането на бонус игра „2-ШАНС”;
2. Нови бонус игри:
-„Картите на късмета”;
- „MAGIC ADVENTURE”.
3. Промени в бонус игри:
- „Месечна бонус игра”;
- „Лоялен клиент”.
Бонус наградите за всички игри са за сметка на организатора.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.4.„ХЕМУС ТУРС”ЕООД, гр. София /изх. № П-1924/11.09.12/,/вх. № И1924/04.09.12г./
На 04.09.2012 г. с вх. № И-1924, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 11, чл. 32, чл. 38,
ал. 2 и ал. 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ХЕМУС ТУРС” ЕООД,
гр. София, за утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и правила за
организиране и провеждане на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес:
гр. София, бул. „Ломско шосе” № 176 / по издадено Удостоверение за издаден лиценз
№ И-1840 от 30.08.2012 г. на ДКХ/.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
необходимите документи за издаване на разрешения по Закона за хазарта. Внесена е
дължимата държавна такса, поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22,
ал. 1, т. 11, чл. 38, ал. 2 и ал. 3 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на
Държавната комисия по хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с
което:
Да утвърди на „ХЕМУС ТУРС” ЕООД със седалище и адрес на управление:
гр. София, район „Младост”, бул. „Цариградско шосе”, 7 КМ., бл. ЗИТ, вх. 2, ет. 3,
ЕИК: 102817233, представлявано от Йонко Маринов Радков – управител, промени в
Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Ломско шосе” № 176,
изразяващи се в:
1. Промени в бонус игри:
- Преустановява се провеждането на бонус игри „2-ШАНС”и „МЕСЕЧНА
БОНУС ИГРА” и месечна бонус игра „ЛОЯЛЕН КЛИЕНТ”.
2. Нови бонус игри:
- „ТАЙМ ФОР МЪНИ”;
- „LUCKY DICE”;
- „MAGIC ADVENTURE”.
Бонус наградите за всички игри са за сметка на организатора.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
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Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.5.„ПИРИН ТУРС 2002”ЕООД, гр. София /изх. № П-1921/11.09.12/,/вх. № И1921/04.09.12г./
На 04.09.2012 г. с вх. № И-1921, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 11, чл. 32, чл. 38,
ал. 2 и ал. 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ПИРИН ТУРС
2002” ЕООД, гр. София, за утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и
правила за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални автомати за игрална
зала с адрес: гр. София, бул. „Христо Ботев” № 169 /по Разрешение № И-1273
от 06.06.2012 г. на ДКХ/.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
необходимите документи за издаване на разрешения по Закона за хазарта. Внесена е
дължимата държавна такса, поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22,
ал. 1, т. 11, чл. 38, ал. 2 и ал. 3 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на
Държавната комисия по хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с
което:
Да утвърди на „ПИРИН ТУРС 2002” ЕООД със седалище и адрес на управление:
гр. София, бул. „Цариградско шосе”, 7-ми километър, сградата на ЗИТ, корпус ІІ, ет. 3,
ЕИК: 102817258, представлявано от Мирослав Александров Младенов – управител,
промени в Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на
хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Христо Ботев”
№ 169, изразяващи се в:
Нови бонус игри:
- Бонус игра „ЛОЯЛЕН КЛИЕНТ;
- Бонус игра „MAGIC ADVENTURE”.
Бонус наградите за всички игри са за сметка на организатора.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.6.„ДЕЛТА ТУРС 2002”ЕООД, гр. София /изх. № П-1922/11.09.12/,/вх. № И1922/04.09.12г./
На 04.09.2012 г. с вх. № И-1922, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 11, чл. 32, чл. 38,
ал. 2 и ал. 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ДЕЛТА ТУРС
2002” ЕООД, гр. София, за утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и
правила за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални автомати за игрална
зала с адрес: гр. София, ул. „Чипровци” № 2 /по издадено Удостоверение за издаден
лиценз № И-1786 от 30.08.2012 г. на ДКХ/.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
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необходимите документи за издаване на разрешения по Закона за хазарта. Внесена е
дължимата държавна такса, поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22,
ал. 1, т. 11, чл. 38, ал. 2 и ал. 3 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на
Държавната комисия по хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с
което:
Да утвърди на „ДЕЛТА ТУРС 2002” ЕООД със седалище и адрес на управление:
гр. София, район „Младост”, бул. „Цариградско шосе”, 7-ми километър, сградата на
ЗИТ, корпус ІІ, ет. 3, ЕИК: 130870702, представлявано от Анна Велкова Велева управител, промени в Задължителни игрални условия и правила за организиране и
провеждане на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София,
ул. „Чипровци” № 2, изразяващи се в:
1. Промяна на броя игрални автомати в система за формиране на премия джакпот:
- тип Magic Coin Jackpot, идентификационен номер MCJP 07–001 STCB.
2. Промени в бонус игри:
- Преустановява се провеждането на бонус игра „ЩАСТЛИВО ЧИСЛО” и
месечна бонус игра „ЛОЯЛЕН КЛИЕНТ”;
- Бонус игра „СПЕЧЕЛИ БОНУСА.
3. Нови бонус игри:
- Бонус игра „ЛЪКИ 500;
- Бонус игра „MAGIC ADVENTURE”.
Бонус наградите за всички игри са за сметка на организатора.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.7.„ЕТИРА”ООД, гр. Пловдив /изх. № П-1905/10.09.12/,/вх. № И-1905/29.08.12г./
На 29.08.2012 г. с вх. № И-1905, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 11, чл. 32, чл. 38,
ал.2 и ал. 3, е подадено писмено искане „ЕТИРА” ООД, гр. Пловдив, за утвърждаване на
промени в Задължителните игрални условия и правила за организиране и провеждане на
хазартни игри с игрални автомати, за игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ж.к. ”Тракия”,
бл. 46, партер.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Разрешение №
И-1361/22.06.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
необходимите документи за издаване на разрешения по Закона за хазарта. Внесена е
дължимата държавна такса, поради което и на основание чл. 33, ал. 9, във връзка с
чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 38, ал. 1 – 3 и чл. 69, ал. 1 и ал. 3 от Закона за хазарта,
председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта да разгледа
направеното искане и да вземе решение, с което:
Да утвърди на „ЕТИРА” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив,
р-н „Южен”, ул. “Коматевско шосе” № 246, ЕИК: 115822173, представлявано от Виолета
Рангелова Рангелова – управител, представените за игрална зала с адрес: гр. Пловдив,
ж.к.”Тракия”, бл. 46, партер, „Задължителни игрални условия и правила за организиране
и провеждане на хазартни игри с игрални автомати”, включващи следните промени:
1. Деинсталиране на 2 /два/ броя системи за формиране на премия джакпот:
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- BGJP 20-11,1.01, с идентификационен № JP 100422-042, като натрупаните
отчисления се прехвърлят към съществуващата система за формиране на премия
джакпот: BGJP 20-11,1.01, с идентификационен № JP 100422-041, което е
регламентирано в чл. 6 ал. 3;
- Classic Blend Jackpot System (CBJS) с идентификационен № CBJS 05017, като
натрупаните отчисления се прехвърлят към съществуващата система за формиране на
премия джакпот: BGJP 60-04, Fusion, с идентификационен № JP 100422-043, което е
регламентирано в чл. 6 ал. 3.
2. В чл. 19.2 се регламентират нови граници на печалба на всеки от четирите
джакпота, както следва:
- за Оловен – от 40 до 50 лева;
- за Бронзов – от 850 до 1050 лева;
- за Сребърен – от 850 до 1050 лева;
- за Златен – от 850 до 1050 лева.
3. В чл. 23 се регламентират нови параметри за участие в седмичната бонус игра
„Golden Bird”.
Всички награди са за сметка на организатора.
След промените в игралната зала ще бъдат инсталирани 4 /четири/ броя системи
за формиране на специална премия джакпот, както следва:
№
1.
2.
3.
4.

Тип, версия

Производител

Идент. номер

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

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

JP050114-031
JP100422-040
JP100422-041
JP100422-043

Уд-ние за
одобрен тип
003
003
003
052

Процент на
отчисления
1,0
1,0
1,0
2,0

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.8.„ВЪЛЕВИ”ООД, гр. Чирпан /изх. № П-1913/05.09.12/,/вх. № И-1913/30.08.12г./
На 30.08.2012 г. с вх. № И-1913, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 11, чл. 32, чл. 38,
ал. 2 и ал. 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ВЪЛЕВИ” ООД,
гр. Чирпан, за утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и правила за
организиране и провеждане на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес:
гр. Пазарджик, ул. „Константин Величков” № 2 /по Разрешение № И-1341 от 22.06.2012
г. на ДКХ/.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
необходимите документи за издаване на разрешения по Закона за хазарта. Внесена е
дължимата държавна такса, поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22,
ал. 1, т. 11, чл. 38, ал. 2 и ал. 3 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на
Държавната комисия по хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с
което:
Да утвърди на „ВЪЛЕВИ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Чирпан,
област Стара Загора, ул. „П. К. Яворов” № 9, ЕИК: 833004900, представлявано от Таньо
Вълев Вълев – управител, промени в Задължителни игрални условия и правила за
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организиране и провеждане на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. Пазарджик, ул. „Константин Величков” № 2, изразяващи се в:
Нови бонус игри:
- Седмична бонус игра.
- Специални бонус промоции и премии - „Money for Nothing” и „Money for
players”.
Паричните награди, специалните промоции и премии са за сметка на
организатора.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.9.„ВЪЛЕВИ”ООД, гр. Чирпан /изх. № П-1914/05.09.12/,/вх. № И-1914/30.08.12г./
На 30.08.2012 г. с вх. № И-1914, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 11, чл. 32, чл. 38,
ал. 2 и ал. 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ВЪЛЕВИ” ООД,
гр. Чирпан, за утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и правила за
организиране и провеждане на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес:
гр. Стара Загора, ул. „Парчевич” № 1 /по Разрешение № И-1342 от 22.06.2012 г. на ДКХ/.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
необходимите документи за издаване на разрешения по Закона за хазарта. Внесена е
дължимата държавна такса, поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22,
ал. 1, т. 11, чл. 38, ал. 2 и ал. 3 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на
Държавната комисия по хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с
което:
Да утвърди на „ВЪЛЕВИ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Чирпан,
област Стара Загора, ул. „П. К. Яворов” № 9, ЕИК: 833004900, представлявано от Таньо
Вълев Вълев – управител, промени в Задължителни игрални условия и правила за
организиране и провеждане на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. Стара Загора, ул. „Парчевич” № 1, изразяващи се в:
Нови бонус игри:
- Седмична бонус игра.
- Специални бонус промоции и премии - „Money for Nothing” и „Money for
players”.
Паричните награди, специалните промоции и премии са за сметка на
организатора.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
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2.10.„ВЪЛЕВИ”ООД, гр. Чирпан /изх. № П-1915/05.09.12/,/вх. № И-1915/30.08.12г./
На 30.08.2012 г. с вх. № И-1915, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 11, чл. 32, чл. 38,
ал. 2 и ал. 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ВЪЛЕВИ” ООД,
гр. Чирпан, за утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и правила за
организиране и провеждане на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес:
гр. Стара Загора, ул. „Генерал Гурко” № 65 – 67, УПИ ІХ-2754 в квартал 4Б /по
Разрешение № И-1435 от 23.07.2012 г. на ДКХ/.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
необходимите документи за издаване на разрешения по Закона за хазарта. Внесена е
дължимата държавна такса, поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22,
ал. 1, т. 11, чл. 38, ал. 2 и ал. 3 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на
Държавната комисия по хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с
което:
Да утвърди на „ВЪЛЕВИ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Чирпан,
област Стара Загора, ул. „П. К. Яворов” № 9, ЕИК: 833004900, представлявано от Таньо
Вълев Вълев – управител, промени в Задължителни игрални условия и правила за
организиране и провеждане на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. Стара Загора, ул. „Генерал Гурко” № 65 – 67, УПИ ІХ-2754 в квартал 4Б, изразяващи
се в:
1. Нови бонус игри:
- Седмична бонус игра.
- Специални бонус промоции и премии - „Money for Nothing” и „Money for
players”.
Паричните награди, специалните промоции и премии са за сметка на
организатора.
2. Промяна на размера на паричните средства, които могат да се изплащат в брой
- от 15 000 лева на 5 000 лева.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.11.„О Б И”ЕООД, гр. Чирпан /изх. № П-1916/05.09.12/,/вх. № И-1916/30.08.12г./
На 30.08.2012 г. с вх. № И-1916, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 11, чл. 32, чл. 38,
ал. 2 и ал. 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „О Б И” ЕООД,
гр. Чирпан, за утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и правила за
организиране и провеждане на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес:
гр. Стара Загора, ул. „Васил Априлов” № 12А /по Разрешение № И-1343 от 22.06.2012 г.
на ДКХ/.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
необходимите документи за издаване на разрешения по Закона за хазарта. Внесена е
дължимата държавна такса, поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22,
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ал. 1, т. 11, чл. 38, ал. 2 и ал. 3 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на
Държавната комисия по хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с
което:
Да утвърди на „О Б И” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Чирпан,
ул. „Пейо Яворов” № 9, ЕИК: 123132357,представлявано от Павлина Стефанова Танева управител, промени в Задължителни игрални условия и правила за организиране и
провеждане на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Стара
Загора, ул. „Васил Априлов” № 12А, изразяващи се в:
Нови бонус игри:
- Седмична бонус игра.
- Специални бонус промоции и премии - „Money for Nothing” и „Money for
players”.
Паричните награди, специалните промоции и премии са за сметка на
организатора.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.12.„СИТИ КАЗИНО ГРУП”ООД, гр. София /изх. № П-1935/11.09.12/,/вх. № И1935/05.09.12г./
На 05.09.2012 г. с вх. № И-1935, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11, чл. 32,
чл. 38, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „СИТИ КАЗИНО
ГРУП” ООД, гр. София, за утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и
правила за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални автомати в игрална
зала с адрес: гр. Троян, ул. „Захари Стоянов” № 7.
Искането е за вписване на промени в издаден на организатора лиценз, за който е
издадено Удостоверение за издаден лиценз № И-1790/28.08.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
необходимите документи за издаване на разрешения по Закона за хазарта. Внесена е
дължимата държавна такса, поради което и на основание чл. 33, ал. 9, във връзка с
чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11, чл. 38, ал. 1 - 3 и чл. 69, ал. 1 и ал. 3 от Закона за хазарта,
председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта да разгледа
направеното искане и да вземе решение, с което:
Да утвърди на „СИТИ КАЗИНО ГРУП” ООД, със седалище и адрес на
управление: гр. София, район „Лозенец”, ул. „Златовръх” № 37, ЕИК: 200279388,
представлявано от Митко Цветанов Тодоров – управител, представените за игрална зала
с адрес: гр. Троян, ул. „Захари Стоянов” № 7, „Задължителни игрални условия и правила
за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални автомати”, включващи
следните промени:
1. Деинсталиране на 1 /един/ брой система за формиране на премия джакпот:
- Classic Blend Jackpot System (CBJS), с идентификационен № CBJS 03503, като
придеинсталирането на системата, натрупаните от отчисления за премия джакпот
парични средства ще бъдат прибавени към оставащата в експлоатация система Casino
Link System, с идентификационен № 009, което е регламентирано в чл. 18, ал. 2.
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2. В чл. 24, ал. 1 са регламентирани нови условия за участие вбонус игрите, като
всеки клиент със събрани 10 точки в клиентската си карта, получава 1 картонче за
участие в тегленията, а максималният брой картончета, които могат да се получат от
всеки клиент за деня е 200 /двеста/.
3. В чл. 26, ал. 1 са регламентирани нови размери на премиите, а в ал. 2 е
регламентиран общият награден фонд за седмицата – 1600 /хиляда и шестотин/ лева,
които се теглят и раздават в 22 /двадесет и две/ тегления.
Всички награди са за сметка на организатора.
4. След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия „Джакпот”:
№

Тип, версия

Производител

Идент. номер

1.
2.

Casino Link System
BGJP 20.11, 1.01

Progressive Gaming Int. Corporation
„Казино технологии” АД

009
JP 090521-121

Уд-ние за
одобрен тип ДП
051
003

Процент на
отчисл.
1,0
1,0

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
3. За залагания върху случайни събития - утвърждаване на образци на талони:
3.1.„ЕВРОБЕТ”ООД, гр. София /изх. № П-1920/10.09.12/,/вх. № И-1920/04.09.12г./
На 04.09.2012 г. с вх. № И-1920, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 9 и чл. 32 от
Закона за хазарта, e подадено писмено искане от „ЕВРОБЕТ” ООД, гр. София, за
утвърждаване на 1 /един/ брой образец на талон за участие в хазартна игра със залагания
върху случайни събития „МЕДЖИК ШАНС”/по Удостоверение за издаден лиценз №
И-1868/28.08.2012 г./.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
необходимите документи за издаване на разрешения по Закона за хазарта. Внесена е
дължимата държавна такса, поради което и на основание чл. 33, ал. 9, във връзка с
чл. 22, ал. 1, т. 9 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната
комисия по хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
Да утвърди 1 /един/ брой образецна талон за участие в хазартна игра със
залагания върху случайни събития „МЕДЖИК ШАНС”, организирана от „ЕВРОБЕТ”
ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Слатина”, ул. „Александър
Жендов” № 6, ЕИК: 121179290, представлявано от Олга Йорданова Тодорова –
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 ДЕСЕТИ РАЗДЕЛ - Поправка на очевидна фактическа грешка:
1. За игрална зала:
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1.„АЙ ДЖИ ЕМ”АД, гр. София /изх. № П-1718-1/11.09.12/,/вх. № И-1718-1/05.09.12г./
На 05.09.2012 г. с вх. № И-1718-1, в съответствие с чл. 27, ал. 3 от Закона за
хазарта, е постъпила молба от „АЙ ДЖИ ЕМ” АД, гр. София до ДКХ за поправка на
очевидна фактическа грешка в Удостоверение за издаден лиценз № И-1718/30.08.2012 г.
на ДКХ за организиране на хазартни игри в игрална зала с адрес: гр. Пещера,
ул. „Нестор Личев” № 5.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на Закона за хазарта и Наредбата
за необходимите документи за издаване на разрешения по Закона за хазарта, поради
което и на основание чл. 32 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за хазарта, председателят
на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта да разгледа направеното искане и
да вземе решение, с което:
Да поправи очевидна фактическа грешка, допусната в предложение №
И-1135/24.06.2011 г, за система за формиране на премия джакпот с идентификационни
номер JP 080618-001 и в предложение № 1718/16.08.2012 г., за игрален автомат с
идентификационен номер 120706-027, съгласно представените документи за произход.
Погрешно изписания тип BGJP 60-40 на система за формиране на премия
джакпот с идентификационен номер JP 080618-001, на позиции № 2 и погрешно
изписания идентификационен номер 120706-207 на игрален автомат БАРГЕЙМ, BG 6503, V1.10 Multi Gemini IV, на позиция 8 от Удостоверение за издаден лиценз № И1718/30.08.2012 г., да се поправят, като се заменят с верните: тип BGJP 60-04, на система
за формиране на премия джакпот с идентификационен номер JP 080618-001 и
идентификационен номер 120706-027 на игрален автомат БАРГЕЙМ, BG 65-03, V1.10
Multi Gemini IV.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата са изяснени и
ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
ПО ЕДИНАДЕСЕТИ РАЗДЕЛ - Разни.
1. Доклад във връзка с приемането на нови Общи задължителни игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати /изх. №
929/13.09.2012 г./
В съответствие с правомощията на Държавната комисия по хазарта по чл. 22,
ал. 1, т. 4 от Закона за хазарта председателят на ДКХ с Доклад изх. № 929/13.09.2012 г.
предлага на членовете на ДКХ да разгледат и обсъдят проект на нови Общи
задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати (Правила).
Необходимостта от приемането на нови Правила е мотивирана от влизането в
сила на 01.07.2012 г. на новия Закона за хазарта, който отмени действащите до този
момент Общи задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане
на хазартни игри с игрални автомати, приети от ДКХ с решение по т. І от Протокол №
14 от 28.12.2011 г. на основание чл. 18, ал. 1, т. 4 от Закона за хазарта /отм./.
С проекта се цели систематизиране и цялостна регламентация на правилата и
условията за организиране на хазартни игри с игрални автомати. В изготвения нов
проект на Правила са включени всички основни изисквания, свързани с:
- техническата изправност, комплектност и защитеност от неоторизиран достъп
на игралните съоръжения в залата;
- свързването на игрални автомати за постигане на специална премия джакпот;

82

- необходимия персонал за провеждане на игрите и неговите основни
задължения;
- гарантиране изплащането на печалбите на участниците;
- правилно, точно и навременно отчитане на резултатите от провежданите игри в
игралната зала.
В проекта на Правила е уреден начинът на провеждане на игрите, като са
регламентирани основните положения, свързани с плащането на залозите, начините и
сроковете за изплащане на печалбите, процедурата по разрешаване на спорове и
подаване на жалби до ДКХ.
Нов момент в Правилата е създадения Раздел ІV, в който се регламентира
организирането на турнири на игри с игрални автомати в игрални зали, на основание чл. 64,
ал. 4 от ЗХ.
С оглед на гореизложеното, и съобразно компетентността на Комисията на
основание чл. 22, ал. 3 от Закона за хазарта, Държавната комисия по хазарта,
РЕШИ:
1. Одобрява проект на Общи задължителни игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати.
2. Одобреният проект на Правилата заедно с доклада на председателя на ДКХ с
изх. № 929/13.09.2012 г., съдържащ мотивите за изготвянето на Правилата да се
публикува на страницата на ДКХ в Интернет.
3. Предоставя 14-дневен срок, считано от датата на публикуване на проекта по
т. 1 на страницата на ДКХ в Интернет, в който заинтересованите лица могат да
представят писмени становища и предложения по проекта.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
Председател:
/Калоян Кръстев/
Секретар-протоколчик:
/Виолета Христова/

83

