РЕПУБЛИКАБЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВОНАФИНАНСИТЕ
ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА

ПРОТОКОЛ
№ 12
София, 28.09.2012 г.
Днес, 28 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 одобряване на вписани
промени в обстоятелствата по издаден лиценз:
1. За игрална зала:
1.„ФИНАНС КОНСУЛТ-2005”ЕООД, гр. Попово /изх. № П-1926/26.09.12/,/вх. № И1926/04.09.12г./
ВТОРИ РАЗДЕЛ - Предсрочно прекратяване действието на издадени лицензи:
1. За игрални зали:
1.1.„ФИНИКС БЕТ”ЕООД, гр. Ямбол /изх. № П-1980/20.09.12/,/вх. № И-1980/13.09.12г./
1.2.„БИВА ГРУП”ООД, гр. София /изх. № П-1981/20.09.12/,/вх. № И-1981/13.09.12г./
1.3.ЕТ„ДОСИКО-ДИМИТЪР ИВАНОВ”, гр. Варна /изх. № П-2003/21.09.12/,/вх. № И2003/14.09.12г./
1.4.„НЮ ГЕИМ АМЮЗМЪНТ”ООД, гр. Гълъбово /изх. № П-2004/21.09.12/,/вх. № И2004/14.09.12г./
1.5.„НАДЕЖДА 1974”ООД, гр. Пловдив /изх. № П-2018/21.09.12/,/вх. № И2018/17.09.12г./
1.6.„ВИЛОКС ГРУП”ЕООД, гр. София /изх. № П-2026/24.09.12/,/вх. № И2026/18.09.12г./
1.7.„ВИЛОКС ГРУП”ЕООД, гр. София /изх. № П-2027/24.09.12/,/вх. № И2027/18.09.12г./
1.8.„ПМС”ООД, гр. Велико Търново /изх. № П-2028/24.09.12/,/вх. № И-2028/18.09.12г./
1.9.„ФЛАМИНГО 78”ЕООД, гр. София /изх. № П-2037/20.09.12/,/вх. № И2037/18.09.12г./
1.10.„БРИЗ-М”ЕООД, гр. София /изх. № П-2050/25.09.12/,/вх. № И-2050/19.09.12г./
1.11.„ИВЕТ - 87”ЕООД, гр. София /изх. № П-2085/24.09.12/,/вх. № И-2085/21.09.12г./
1.12.„ПОЛО 11”ЕООД, гр. София /изх. № П-2106/25.09.12/,/вх. № И-2106/24.09.12г./
1.13.„ФСО”ООД, гр. София /изх. № П-2113/26.09.12/,/вх. № И-2113/25.09.12г./
1.14.„ВИВА ТРЕЙД”ЕООД, гр. Пловдив /изх. № П-2115/26.09.12/,/вх. № И2115/25.09.12г./
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1.15.„ЕМ СИ ИНВЕСТ”ЕООД, гр. Пловдив /изх. № П-2117/27.09.12/,/вх. № И2117/25.09.12г./
1.16.„ПИРИНСТИЛ”ЕООД, гр. Ботевград /изх. № П-2118/27.09.12/,/вх. № И2118/25.09.12г./
ТРЕТИ РАЗДЕЛ - Разглеждане на писмени искания за издаване на лицензи за
обекти, в които са се организирали хазартни игри:
1. За игрални зали:
1.1.СД„ЕЛДОРАДО-НПР-ИМПОРТ-ЕКСПОРТ-СИЕ”, гр. Панагюрище /изх. № П1970/25.09.12/,/вх. № И-1970/12.09.12г./
1.2.„ЕКО КАРИ”ЕООД, гр. Ботевград /изх. № П-1978/27.09.12/,/вх. № И-1978/13.09.12г./
ЧЕТВЪРТИ РАЗДЕЛ - Разглеждане на писмени искания за промени във вече
издадени лицензи:
1. За игрални казина:
1.1.„ХОТЕЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛ”АД, гр. София /изх. № П-1951/24.09.12/,/вх. № И1951/11.09.12г./
1.2.„ХОТЕЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛ”АД, гр. София /изх. № П-1982/24.09.12/,/вх. № И1982/14.09.12г./
1.3.„ПИКАДИЛИ ХОЛДИНГ”ООД, гр. София /изх. № П-1975/20.09.12/,/вх. № И1975/12.09.12г./
1.4.„КАЗИНО ЕЛИТ”АД, гр. София /изх. № П-1979/21.09.12/,/вх. № И-1979/13.09.12г./
1.5.„ЕС ВИ ЕС”АД, гр. София /изх. № П-1983/20.09.12/,/вх. № И-1983/14.09.12г./
1.6.„КАЗИНО ДИАМАНТ”ООД, гр. Пловдив /изх. № П-2068/26.09.12/,/вх. № И2068/20.09.12г./
1.7.„СИТИ КАЗИНО ГРУП”ООД, гр. София /изх. № П-2087/26.09.12/,/вх. № И2087/21.09.12г./
1.8.„ИНТЕРХОТЕЛ ГРАНД – ХОТЕЛ СОФИЯ КАЗИНО”ЕООД, гр. София /изх. № П2095/26.09.12/,/вх. № И-2095/21.09.12г./
1.9.„САН МАРКО ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ”ЕООД, гр. София /изх. № П-2116/27.09.12/,/вх.
№ И-2116/25.09.12г./
2. За игрални зали:
2.1.„ПАЛМС ЛЮЛИН”ООД, гр. София /изх. № П-1962/20.09.12/,/вх. № И1962/11.09.12г./
2.2.„ЕЛДОРАДО - БАЦ”ООД, гр. София /изх. № П-1992/21.09.12/,/вх. № И1992/14.09.12г./
2.3.„ГРАНД МАКАО СОФИЯ”ЕООД, гр. София /изх. № П-1963/24.09.12/,/вх. № И1963/11.09.12г./
2.4.„ГРАНД КАЗИНО - 1”ООД, гр. София /изх. № П-1965/20.09.12/,/вх. № И1965/11.09.12г./
2.5.„ЧЕРНО И БЯЛО-2007”ЕООД, гр. София /изх. № П-2015/21.09.12/,/вх. № И2015/17.09.12г./
2.6.„ГЕЙМЪР-2001”ЕООД, гр. София /изх. № П-2016/21.09.12/,/вх. № И-2016/17.09.12г./
2.7.„ГЕЙМЪР-2001”ЕООД, гр. София /изх. № П-2065/27.09.12/,/вх. № И-2065/20.09.12г./
2.8.„ГЕЙМЪР-2001”ЕООД, гр. София /изх. № П-2066/26.09.12/,/вх. № И-2066/20.09.12г./
2.9.„УИН БЕТ - 3”ООД, гр. София /изх. № П-2038/24.09.12/,/вх. № И-2038/19.09.12г./
2.10.„ГЛОБЪЛ ЛИНК”ООД, гр. Свиленград /изх. № П-1967/21.09.12/,/вх. № И1967/12.09.12г./
2.11.„ГЛОБЪЛ ЛИНК”ООД, гр. Свиленград /изх. № П-1968/20.09.12/,/вх. № И1968/12.09.12г./
2.12.„БУЛ ТОП”ООД, гр. Несебър /изх. № П-1999/21.09.12/,/вх. № И-1999/14.09.12г./
2.13.„БУЛ ТОП”ООД, гр. Несебър /изх. № П-2002/21.09.12/,/вх. № И-2002/14.09.12г./
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2.14.„КЕНОМАТ”ООД, гр. Бургас /изх. № П-1969/20.09.12/,/вх. № И-1969/12.09.12г./
2.15.„ХЕМУС ТУРС”ЕООД, гр. София /изх. № П-1974/20.09.12/,/вх. № И1974/12.09.12г./
2.16.„ПИРИН ТУРС 2002”ЕООД, гр. София /изх. № П-2045/25.09.12/,/вх. № И2045/19.09.12г./
2.17.„ПИРИН ТУРС 2002”ЕООД, гр. София /изх. № П-2047/26.09.12/,/вх. № И2047/19.09.12г./
2.18.„КАЛИМАН”ЕООД, гр. София /изх. № П-2046/24.09.12/,/вх. № И-2046/19.09.12г./
2.19.„ДЕЛТА ТУРС 2002”ЕООД, гр. София /изх. № П-2048/24.09.12/,/вх. № И2048/19.09.12г./
2.20.„ОЛИМП 09”ООД, гр. Пловдив /изх. № П-1986/25.09.12/,/вх. № И-1986/14.09.12г./
2.21.„ОЛИМП 09”ООД, гр. Пловдив /изх. № П-1987/20.09.12/,/вх. № И-1987/14.09.12г./
2.22.„СИМПЛИ ПЪРФЕКТ”ООД, гр. София /изх. № П-1988/20.09.12/,/вх. № И1988/14.09.12г./
2.23.ЕТ„НУШИ-ТЕМЕНУЖКА ПЕТРОВА”, гр. Ботевград /изх. № П-1989/20.09.12/,/вх.
№ И-1989/14.09.12г./
2.24.„КАЗИНО ГРУП”ООД, гр. София /изх. № П-1990/20.09.12/,/вх. № И1990/14.09.12г./
2.25.ЕТ„КОСТА АЛЕКСИЕВ НИКОЛОВ-КАН”, гр. Нова Загора /изх. № П1991/21.09.12/,/вх. № И-1991/14.09.12г./
2.26.ЕТ„КОСТА АЛЕКСИЕВ НИКОЛОВ-КАН”, гр. Нова Загора /изх. № П2019/25.09.12/,/вх. № И-2019/17.09.12г./
2.27.ЕТ„КОСТА АЛЕКСИЕВ НИКОЛОВ-КАН”, гр. Нова Загора /изх. № П2044/25.09.12/,/вх. № И-2044/19.09.12г./
2.28.„ПРОЕКТ - 2007”ЕООД, гр. София /изх. № П-1996/21.09.12/,/вх. № И1996/14.09.12г./
2.29.„БОРА 3001”ООД, гр. София /изх. № П-2093/27.09.12/,/вх. № И-2093/21.09.12г./
2.30.„ВИВА ГЕЙМ”ЕООД, гр. Варна /изх. № П-1997/21.09.12/,/вх. № И-1997/14.09.12г./
2.31.„ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ”ЕООД, гр. Варна /изх. № П-2006/21.09.12/,/вх. № И2006/17.09.12г./
2.32.„ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ”ЕООД, гр. Варна /изх. № П-2007/21.09.12/,/вх. № И2007/17.09.12г./
2.33.„ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ”ЕООД, гр. Варна /изх. № П-2008/21.09.12/,/вх. № И2008/17.09.12г./
2.34.„ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ”ЕООД, гр. Варна /изх. № П-2009/24.09.12/,/вх. № И2009/17.09.12г./
2.35.„ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ”ЕООД, гр. Варна /изх. № П-2010/25.09.12/,/вх. № И2010/17.09.12г./
2.36.„ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ”ЕООД, гр. Варна /изх. № П-2011/21.09.12/,/вх. № И2011/17.09.12г./
2.37.„ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ”ЕООД, гр. Варна /изх. № П-2012/21.09.12/,/вх. № И2012/17.09.12г./
2.38.„ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ”ЕООД, гр. Варна /изх. № П-2013/21.09.12/,/вх. № И2013/17.09.12г./
2.39.„ЕКЗА ГРУП”ООД, гр. Варна /изх. № П-2014/21.09.12/,/вх. № И-2014/17.09.12г./
2.40.„МАКАО 2”ООД, гр. Пловдив /изх. № П-1998/21.09.12/,/вх. № И-1998/14.09.12г./
2.41.СД„ЕЛДОРАДО-НПР-ИМПОРТ-ЕКСПОРТ-СИЕ”, гр. Панагюрище /изх. № П2000/20.09.12/,/вх. № И-2000/14.09.12г./
2.42.СД„ЕЛДОРАДО-НПР-ИМПОРТ-ЕКСПОРТ-СИЕ”, гр. Панагюрище /изх. № П2098/27.09.12/,/вх. № И-2098/21.09.12г./
2.43.„ПРИНЦ-1”ЕООД, гр. Търговище /изх. № П-2001/21.09.12/,/вх. № И2001/14.09.12г./
2.44.„МОТ 70”ЕООД, гр. Бургас /изх. № П-2005/21.09.12/,/вх. № И-2005/17.09.12г./
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2.45.„МОТ 70”ЕООД, гр. Бургас /изх. № П-2082/26.09.12/,/вх. № И-2082/21.09.12г./
2.46.ЕТ„БАИ – МИЛЕН ТОТЕВ”, гр. Бургас /изх. № П-2041/24.09.12/,/вх. № И2041/19.09.12г./
2.47.„ЛОТОС”ООД, гр. Сливен /изх. № П-2017/21.09.12/,/вх. № И-2017/17.09.12г./
2.48.ЕТ„СИ-ЕЛ-ЕЛИТ-ЖЕЧО МАРИНОВ”, гр. Бургас /изх. № П-2020/24.09.12/,/вх. №
И-2020/18.09.12г./
2.49.ЕТ„СИ-ЕЛ-ЕЛИТ-ЖЕЧО МАРИНОВ”, гр. Бургас /изх. № П-2042/24.09.12/,/вх. №
И-2042/19.09.12г./
2.50.ЕТ„СИ-ЕЛ-ЕЛИТ-ЖЕЧО МАРИНОВ”, гр. Бургас /изх. № П-2043/24.09.12/,/вх. №
И-2043/19.09.12г./
2.51.ЕТ„СИ-ЕЛ-ЕЛИТ-ЖЕЧО МАРИНОВ”, гр. Бургас /изх. № П-2084/27.09.12/,/вх. №
И-2084/21.09.12г./
2.52.ЕТ„ДИКРА-ТОШКА МАРИНОВА”, гр. Бургас /изх. № П-2054/25.09.12/,/вх. № И2054/20.09.12г./
2.53.ЕТ„ВЕНЦИ-61-ВЕЛИСЛАВ ВАСИЛЕВ”, гр. Червен бряг /изх. № П2021/25.09.12/,/вх. № И-2021/18.09.12г./
2.54.„ФАН 04”ООД, гр. Русе /изх. № П-2022/24.09.12/,/вх. № И-2022/18.09.12г./
2.55.„ФАН 04”ООД, гр. Русе /изх. № П-2023/21.09.12/,/вх. № И-2023/18.09.12г./
2.56.„СИЛА - 2”ООД, гр. Пловдив /изх. № П-2024/24.09.12/,/вх. № И-2024/18.09.12г./
2.57.„СИЛА - 2”ООД, гр. Пловдив /изх. № П-2025/24.09.12/,/вх. № И-2025/18.09.12г./
2.58.„КУИНС ТРЕЙД”ООД, гр. София /изх. № П-2029/25.09.12/,/вх. № И2029/18.09.12г./
2.59.„КУИНС ТРЕЙД”ООД, гр. София /изх. № П-2030/25.09.12/,/вх. № И2030/18.09.12г./
2.60.„ГОЧЕВ-СТАР”ООД, гр. София /изх. № П-2031/25.09.12/,/вх. № И-2031/18.09.12г./
2.61.„МЕРИЛИН 1”ЕООД, гр. Варна /изх. № П-2032/25.09.12/,/вх. № И-2032/18.09.12г./
2.62.„МЕРИЛИН 1”ЕООД, гр. Варна /изх. № П-2033/25.09.12/,/вх. № И-2033/18.09.12г./
2.63.„ТОРЪС”ООД, гр. Варна /изх. № П-2034/24.09.12/,/вх. № И-2034/18.09.12г./
2.64.„ТОРЪС”ООД, гр. Варна /изх. № П-2035/24.09.12/,/вх. № И-2035/18.09.12г./
2.65.„ТОРЪС”ООД, гр. Варна /изх. № П-2036/24.09.12/,/вх. № И-2036/18.09.12г./
2.66.ЕТ„ПОЛИНА ЯНАКИЕВА - ДАРИ”, гр. Петрич /изх. № П-2039/24.09.12/,/вх. № И2039/19.09.12г./
2.67.„ВИЛОКС ГРУП”ЕООД, гр. София /изх. № П-2049/27.09.12/,/вх. № И2049/19.09.12г./
2.68.„ВИЛОКС ГРУП”ЕООД, гр. София /изх. № П-2056/26.09.12/,/вх. № И2056/20.09.12г./
2.69.„ВИЛОКС ГРУП”ЕООД, гр. София /изх. № П-2057/26.09.12/,/вх. № И2057/20.09.12г./
2.70.„ВИЛОКС ГРУП”ЕООД, гр. София /изх. № П-2058/26.09.12/,/вх. № И2058/20.09.12г./
2.71.„ВИЛОКС ГРУП”ЕООД, гр. София /изх. № П-2059/27.09.12/,/вх. № И2059/20.09.12г./
2.72.„ВИЛОКС ГРУП”ЕООД, гр. София /изх. № П-2060/27.09.12/,/вх. № И2060/20.09.12г./
2.73.„ВИЛОКС ГРУП”ЕООД, гр. София /изх. № П-2061/27.09.12/,/вх. № И2061/20.09.12г./
2.74.„ВИЛОКС ГРУП”ЕООД, гр. София /изх. № П-2062/27.09.12/,/вх. № И2062/20.09.12г./
2.75.„ЕМ-ДЖИ ГЕЙМС”ООД, гр. Пловдив /изх. № П-2051/24.09.12/,/вх. № И2051/19.09.12г./
2.76.„ЕМ ДЖИ ЕС ГЕЙМС”ЕООД, гр. Пловдив /изх. № П-2052/25.09.12/,/вх. № И2052/19.09.12г./
2.77.„КОМЕРС”ЕООД, гр. Севлиево /изх. № П-2053/25.09.12/,/вх. № И-2053/19.09.12г./
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2.78.„СИТИ КАЗИНО ГРУП”ООД, гр. София /изх. № П-2064/27.09.12/,/вх. № И2064/20.09.12г./
2.79.„КАЗИНО САЛОН”ЕООД, гр. София /изх. № П-2074/27.09.12/,/вх. № И2074/20.09.12г./
2.80.„КАЗИНО САЛОН 02”ЕООД, гр. София /изх. № П-2075/27.09.12/,/вх. № И2075/20.09.12г./
2.81.„РАДКА МОСКОВА”ООД, гр. Самоков /изх. № П-2078/27.09.12/,/вх. № И2078/20.09.12г./
2.82.„АТЛАС-ЕС КЕЙ”ЕООД, гр. Пловдив /изх. № П-2080/27.09.12/,/вх. № И2080/20.09.12г./
2.83.„ГАРД - С”ЕООД, гр. София /изх. № П-2089/27.09.12/,/вх. № И-2089/21.09.12г./
2.84.„ТРАКИЙСКИ ИМОТИ 2006”ООД, гр. Казанлък /изх. № П-2094/27.09.12/,/вх. № И2094/21.09.12г./
3. За тото игри:
3.1.ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”,
1984/27.09.12/,/вх. № И-1984/14.09.12г./
3.2.ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”,
2112/27.09.12/,/вх. № И-2112/25.09.12г./

гр.

София

/изх.

№

П-

гр.

София

/изх.

№

П-

4. За лото игри:
4.1.„ЕВРОБЕТ”ООД, гр. София /изх. № П-1993/21.09.12/,/вх. № И-1993/14.09.12г./
4.2.„ЕВРОБЕТ”ООД, гр. София /изх. № П-2090/27.09.12/,/вх. № И-2090/21.09.12г./
5. За залагания върху резултати от спортни състезания:
5.1.ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София /изх. № П1985/27.09.12/,/вх. № И-1985/14.09.12г./
5.2.„ЕВРОБЕТ”ООД, гр. София /изх. № П-1994/21.09.12/,/вх. № И-1994/14.09.12г./
5.3.„ЕВРОБЕТ”ООД, гр. София /изх. № П-2091/27.09.12/,/вх. № И-2091/21.09.12г./
5.4.„ЕВРОФУТБОЛ”ООД, гр. София /изх. № П-2100/27.09.12/,/вх. № И-2100/24.09.12г./
6. За залагания върху случайни събития:
6.1.„ЕВРОБЕТ”ООД, гр. София /изх. № П-1995/21.09.12/,/вх. № И-1995/14.09.12г./
6.2.„ЕВРОБЕТ”ООД, гр. София /изх. № П-2092/27.09.12/,/вх. № И-2092/21.09.12г./
ПЕТИ РАЗДЕЛ - Разглеждане на писмени искания за утвърждаване на
задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри/
утвърждаване на удостоверителни знаци:
1. За игрални казина:
1.1.„ЛАРИС-ВЕГА”ООД, гр. София /изх. № П-2055/25.09.12/,/вх. № И-2055/20.09.12г./
1.2.„АНГЛО-БОЛКАН”ООД, гр. София /изх. № П-2063/26.09.12/,/вх. № И2063/20.09.12г./
1.3.„УИН СИТИ”ЕООД, гр. София /изх. № П-2101/27.09.12/,/вх. № И-2101/24.09.12г./
2. За игрални зали:
2.1.„ПОЛО 11”ЕООД, гр. София /изх. № П-1972/21.09.12/,/вх. № И-1972/12.09.12г./
2.2.„ФЕНИКС ГОЛД”ЕООД, гр. София /изх. № П-1973/21.09.12/,/вх. № И1973/12.09.12г./
2.3.„КАЗИНО МИРАЖ”ООД, гр. София /изх. № П-2071/27.09.12/,/вх. № И2071/20.09.12г./
2.4.„УИН БЕТ”ООД, гр. София /изх. № П-2072/27.09.12/,/вх. № И-2072/20.09.12г./
2.5.„ГРАНД КАЗИНО - 1”ООД, гр. София /изх. № П-2079/25.09.12/,/вх. № И2079/20.09.12г./
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2.6.„КАЗИНО БУДА”ЕООД, гр.
2088/21.09.12г./
2.7.„КАЗИНО ПЕРЛА”ООД, гр.
2099/24.09.12г./
2.8.„РАДКА МОСКОВА”ООД, гр.
2076/20.09.12г./
2.9.„РАДКА МОСКОВА”ООД, гр.
2077/20.09.12г./
2.10.„СИТИ КАЗИНО ГРУП”ООД,
2086/21.09.12г./

София

/изх.

№

П-2088/27.09.12/,/вх.

№

И-

София

/изх.

№

П-2099/27.09.12/,/вх.

№

И-

Самоков /изх. № П-2076/27.09.12/,/вх. № ИСамоков /изх. № П-2077/27.09.12/,/вх. № Игр. София /изх. № П-2086/26.09.12/,/вх. № И-

3. За залагания върху спортни състезания - утвърждаване на удостоверителни
знаци:
3.1.„ЕВРОФУТБОЛ”ООД, гр. София /изх. № П-2083/25.09.12/,/вх. № И-2083/21.09.12г./
ШЕСТИ РАЗДЕЛ - Поправка на очевидна фактическа грешка:
1. За игрална зала:
1.„УИН БЕТ-3”ООД, гр. София /изх. № П-1869-1/24.09.12/,/вх. № И-1869-1/21.09.12г./
СЕДМИ РАЗДЕЛ - Разни.
1.„КАЯ 1”EООД, гр. София /изх. № П-2128/28.09.12/,/вх. № И-2128/28.09.12г./
ПО ПЪРВИ РАЗДЕЛ – Разглеждане на писмено искане за одобряване на вписани
промени в обстоятелствата по издаден лиценз:
1. За игрална зала:
1.„ФИНАНС КОНСУЛТ-2005”ЕООД, гр. Попово /изх. № П-1926/26.09.12/,/вх. № И1926/04.09.12г./
На 04.09.2012 г. с вх. № И-1926, 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 „ФИНАНС КОНСУЛТ2005” ЕООД, гр. Попово, 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-1637/23.07.2012 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. 3, чл. 32, чл. 37, ал. 1 - 4 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ
предлага на Държавната комисия по хазарта да разгледа направеното искане и да вземе
решение, с което:
Да одобри вписаните промени в Търговския регистър на „ФИНАНС КОНСУЛТ2005” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Попово, ул. „Земеделска” № 51А,
ет. 3, ап. 15, ЕИК: 200252882, представлявано от Димитър Стоянов Станоев – управител,
изразяващи се в промени в правната форма на дружеството, в седалището и адреса на
управление на дружеството и в управлението на дружество /на 24.08.2012 г. в
Търговския регистър е вписана промяна в правната форма на дружеството от ООД в
ЕООД, промяна в седалището и адреса на управление на дружеството от гр. Търговище,
ул. „Перник” № 6, ет. 3, ап. 15 на гр. Попово, ул. „Земеделска” № 51А, ет. 3, ап. 15,
вписан е нов управител Димитър Стоянов Станоев, а Виолета Иванова Янкова е
заличена като управител на дружеството/.
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Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
ПО ВТОРИ РАЗДЕЛ - Предсрочно прекратяване действието на издадени лицензи:
1. За игрални зали:
1.1.„ФИНИКС БЕТ”ЕООД, гр. Ямбол /изх. № П-1980/20.09.12/,/вх. № И1980/13.09.12г./
На 13.09.2012 г. с вх. № И-1980, 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 „ФИНИКС БЕТ” ЕООД,
гр. Ямбол, за прекратяване действието на Разрешение № И-1198 от 06.06.2012 г., за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Ямбол,
ул. „Бузлуджа” № 13, хотел „Тунджа”.
Срокът на разрешението изтича на 23.04.2015 г. и в него са вписани 23 /двадесет
и три/ броя игрални автомати с 28 /двадесет и осем/ 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:
Предсрочно да прекрати Разрешение № И-1198 от 06.06.2012 г., за организиране
на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Ямбол, ул. „Бузлуджа”
№ 13, хотел „Тунджа”, издадено на „ФИНИКС БЕТ” ЕООД със седалище и адрес на
управление: гр. Ямбол, ул. „Граф Игнатиев” № 58, вх. А, ет. 8, ап. 22, ЕИК: 200652047,
представлявано от Константин Иванов Динев – 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.„БИВА ГРУП”ООД, гр. София /изх. № П-1981/20.09.12/,/вх. № И-1981/13.09.12г./
На 13.09.2012 г. с вх. № И-1981, 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 „БИВА ГРУП” ООД,
гр. София, за прекратяване действието на Разрешение № И-1755 от 01.10.2010 г., за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Перник,
ул. „Розова долина” № 2.
Срокът на разрешението изтича на 30.09.2015 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.
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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 за издаване на разрешението, поради което и на основание
чл. 33, ал. 9, във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 и чл. 35, ал. 1, т. 4 от Закона за хазарта,
председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта да разгледа
направеното искане и да вземе решение, с което:
Предсрочно да прекрати Разрешение № И-1755 от 01.10.2010 г., за организиране
на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Перник, ул. „Розова
долина” № 2, издадено на „БИВА ГРУП” ООД, със седалище и адрес на управление: гр.
София 1000, район Средец, бул. „Евлоги Георгиев” № 19, ЕИК: 121695645,
представлявано от Иван Томов Джанкушев – управител и Богдан Витков Богданов –
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.
1.3.ЕТ„ДОСИКО-ДИМИТЪР ИВАНОВ”, гр. Варна /изх. № П-2003/21.09.12/,/вх. №
И-2003/14.09.12г./
На 14.09.2012 г. с вх. № И-2003, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 1, чл. 32 и чл. 35,
ал. 1, т. 4 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от ЕТ “ДОСИКО - ДИМИТЪР
ИВАНОВ”, гр. Варна, за прекратяване действието на Разрешение № И-1516 от
03.07.2012 г., за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Варна, ул. „Дубровник” № 2.
Срокът на разрешението изтича на 15.04.2013 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:
Предсрочно да прекрати Разрешение № И-1516 от 03.07.2012 г., за организиране
на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Варна, ул. „Дубровник”
№ 2, издадено на ЕТ “ДОСИКО - ДИМИТЪР ИВАНОВ”, със седалище и адрес на
управление: гр. Варна, район „Одесос”, ул. „Струма” № 6, ет. 1, ап. 4, ЕИК: 103009938,
представляван Димитър Славчев Иванов – физическо лице-търговец, 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.
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1.4.„НЮ ГЕИМ АМЮЗМЪНТ”ООД, гр. Гълъбово /изх. № П-2004/21.09.12/,/вх. №
И-2004/14.09.12г./
На 14.09.2012 г. с вх. № И-2004, 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 “НЮ ГЕИМ
АМЮЗМЪНТ” ООД, гр. Гълъбово, за прекратяване действието на Разрешение № И-1512
от 29.06.2012 г., за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. София, район „Подуяне”, ул. „Панайот Хитов” № 34.
Срокът на разрешението изтича на 30.06.2015 г. и в него са вписани 26 /двадесет
и шест/ броя игрални автомати с 36 /тридесет и шест/ 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:
Предсрочно да прекрати Разрешение № И-1512 от 29.06.2012 г., за организиране
на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, район
„Подуяне”, ул. „Панайот Хитов” № 34, издадено на “НЮ ГЕИМ АМЮЗМЪНТ” ООД,
със седалище и адрес на управление: гр. Гълъбово, ул. “Стефан Стамболов” № 3 А,
ЕИК: 123734424, представлявано заедно и поотделно от Цветан Драгнев Павлов и
Валентина Николаева Колева – управители, 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.
1.5.„НАДЕЖДА 1974”ООД, гр. Пловдив /изх. № П-2018/21.09.12/,/вх. № И2018/17.09.12г./
На 17.09.2012 г. с вх. № И-2018, 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 „НАДЕЖДА 1974” ООД,
гр. Пловдив, за прекратяване действието на Разрешение № И-1100 от 06.06.2012 г., за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Карлово,
ул. „Васил Караиванов” № 77.
Срокът на разрешението изтича на 27.07.2016 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:
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Предсрочно да прекрати Разрешение № И-1100 от 06.06.2012 г., за организиране
на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Карлово, ул. „Васил
Караиванов” № 77, издадено на „НАДЕЖДА 1974” ООД със седалище и адрес на
управление: гр. Пловдив, ул. „Тинтява” № 8, ЕИК: 201104751, представлявано от
Надежда Николова Чомакова – управител и Петър Константинов Андонов - 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.
1.6.„ВИЛОКС ГРУП”ЕООД, гр. София /изх. № П-2026/24.09.12/,/вх. № И2026/18.09.12г./
На 18.09.2012 г. с вх. № И-2026, 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 „ВИЛОКС ГРУП” ЕООД,
гр. София, за прекратяване действието на Разрешение № И-1083 от 03.05.2012 г., за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Пловдив,
ул. „11-ти август” № 3а.
Срокът на разрешението изтича на 25.03.2020 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:
Предсрочно да прекрати Разрешение № И-1083 от 03.05.2012 г., за организиране
на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ул. „11-ти
август” № 3а, издадено на „ВИЛОКС ГРУП” ЕООД със седалище и адрес на управление:
гр. София, район „Овча купел”, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 12, ЕИК: 040348114,
представлявано от Вернер Клайн - управител и Томаш Мачий Петриковски - управител,
заедно, 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.
1.7.„ВИЛОКС ГРУП”ЕООД, гр. София /изх. № П-2027/24.09.12/,/вх. № И2027/18.09.12г./
На 18.09.2012 г. с вх. № И-2027, 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 „ВИЛОКС ГРУП” ЕООД,
гр. София, за прекратяване действието на Разрешение № И-1073 от 03.05.2012 г., за
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организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Плевен,
ул. „Васил Левски” № 17.
Срокът на разрешението изтича на 25.03.2020 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:
Предсрочно да прекрати Разрешение № И-1073 от 03.05.2012 г., за организиране
на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Плевен, ул. „Васил
Левски” № 17, издадено на „ВИЛОКС ГРУП” ЕООД със седалище и адрес на
управление: гр. София, район „Овча купел”, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 12,
ЕИК: 040348114, представлявано от Вернер Клайн - управител и Томаш Мачий
Петриковски - управител, заедно, 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.
1.8.„ПМС”ООД, гр. Велико Търново /изх. № П-2028/24.09.12/,/вх. № И2028/18.09.12г./
На 18.09.2012 г. с вх. № И-2028, 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 „ПМС” ООД, гр. Велико
Търново, за прекратяване действието на Разрешение № И-787 от 18.04.2012 г., за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Трявна,
ул. „Ангел Кънчев” № 128.
Срокът на разрешението изтича на 11.01.2013 г. и в него са вписани 15
/петнадесет/ броя игрални автомати с 18 /осемнадесет/ броя игрални места.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
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:
Предсрочно да прекрати Разрешение № И-787 от 18.04.2012 г., за организиране
на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Трявна, ул. „Ангел
Кънчев” № 128, издадено на „ПМС” ООД със седалище и адрес на управление: гр.
Велико Търново, ул. “Васил Златарски” № 2, ЕИК: 104687589, представлявано от Петър
Недялков Петров – управител, преди изтичане на срока му.
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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.
1.9.„ФЛАМИНГО 78”ЕООД, гр. София /изх. № П-2037/20.09.12/,/вх. № И2037/18.09.12г./
На 18.09.2012 г. с вх. № И-2037, 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 „ФЛАМИНГО 78” ЕООД,
гр. София, за прекратяване действието на Разрешение № И-782 от 03.05.2012 г., за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Стара
Загора, ул. „Цар Симеон Велики” № 98.
Срокът на разрешението изтича на 27.03.2014 г. и в него са вписани 30 /тридесет/
броя игрални автомати със 35 /тридесет и пет/ 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:
Предсрочно да прекрати Разрешение № И-782 от 03.05.2012 г., за организиране
на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Стара Загора, ул. „Цар
Симеон Велики” № 98, издадено на „ФЛАМИНГО 78” ЕООД със седалище и адрес на
управление: гр. София, пл. „Възраждане” № 5, ЕИК: 131417772, представлявано от
Мирослав Бобев Софронов – 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.
1.10.„БРИЗ-М”ЕООД, гр. София /изх. № П-2050/25.09.12/,/вх. № И-2050/19.09.12г./
На 19.09.2012 г. с вх. № И-2050, 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-М” ЕООД,
гр. София, за прекратяване действието на Разрешение № И-593 от 02.04.2012 г., за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София,
ж. к. „Дружба 2”, срещу бл. 208, в кв. 2.
Срокът на разрешението изтича на 05.05.2015 г. и в него са вписани 23 /двадесет
и три/ броя игрални автомати с 27 /двадесет и седем/ броя игрални места.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
необходимите документи за издаване на разрешения по Закона за хазарта. Внесена е
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дължимата държавна такса за издаване на разрешението, поради което и на основание
чл. 33, ал. 9, във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 и чл. 35, ал. 1, т. 4 от Закона за хазарта,
председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта да разгледа
направеното искане и да вземе решение, с което:
Предсрочно да прекрати Разрешение № И-593 от 02.04.2012 г., за организиране
на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, ж. к. „Дружба 2”,
срещу бл. 208, в кв. 2, издадено на „БРИЗ-М” ЕООД със седалище и адрес на
управление: гр. София, район „Искър”, ж.к. „Дружба 2”, до бл. 218, обект „Бриз”,
ЕИК: 131386348, представлявано от Евтим Христов Велев – управител, 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.
1.11.„ИВЕТ - 87”ЕООД, гр. София /изх. № П-2085/24.09.12/,/вх. № И-2085/21.09.12г./
На 21.09.2012 г. с вх. № И-2085, 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 „ИВЕТ-87” ЕООД,
гр. София, за прекратяване действието на Разрешение № И-906 от 18.04.2012 г., за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: к.к. „Слънчев
Бряг – Изток”, община Несебър, област Бургас, УПИ VІІ, кв. 15, хотел „Орел”.
Срокът на разрешението изтича на 27.07.2016 г. и в него са вписани 19
/деветнадесет/ броя игрални автомати с 24 /двадесет и четири/ броя игрални места.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
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:
Предсрочно да прекрати Разрешение № И-906 от 18.04.2012 г., за организиране
на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: к.к. „Слънчев Бряг – Изток”,
община Несебър, област Бургас, УПИ VІІ, кв. 15, хотел „Орел”, издадено на „ИВЕТ-87”
ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Средец”, ул. „Солунска”
№ 15, ет. 1, ЕИК: 131001592, представлявано от Георги Любенов Младенов – 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.
1.12.„ПОЛО 11”ЕООД, гр. София /изх. № П-2106/25.09.12/,/вх. № И-2106/24.09.12г./
На 24.09.2012 г. с вх. № И-2106, 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 „ПОЛО 11” ЕООД,
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гр. София, за прекратяване действието на Разрешение № И-986 от 03.05.2012 г., за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София,
бул. “Цариградско шосе”, хотелски комплекс “Плиска”.
Срокът на разрешението изтича на 28.12.2016 г. и в него са вписани 40
/четиридесет/ броя игрални автомата с 47 /четиридесет и седем/ броя игрални места.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
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:
Предсрочно да прекрати Разрешение № И-986 от 03.05.2012 г., за организиране
на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София,
бул. “Цариградско шосе”, хотелски комплекс “Плиска”, издадено на „ПОЛО 11” ЕООД,
със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Средец”, ул. „Славянска” № 29,
ет. 2, ЕИК: 130464790, представлявано от Мариета Георгиева Цекова - Димитрова управител и Борис Димов Петков - прокурист, 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.
1.13.„ФСО”ООД, гр. София /изх. № П-2113/26.09.12/,/вх. № И-2113/25.09.12г./
На 25.09.2012 г. с вх. № И-2113, 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 „ФСО”ООД, гр. София, за
прекратяване действието на Разрешение № И-1587 от 24.09.2010 г., за организиране на
хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Велико Търново,
ул. „Независимост” № 17.
Срокът на разрешението изтича на 21.09.2020 г. и в него са вписани 20 /двадесет/
броя игрални автомата с 20 /двадесет/ броя игрални места.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от 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:
Предсрочно да прекрати Разрешение № И-1587 от 24.09.2010 г., за организиране
на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Велико Търново,
ул. „Независимост” № 17, издадено на „ФСО” ООД със седалище и адрес на управление:
гр. София, район „Надежда”, ж.к. „Надежда”, бл. 150, вх. „В”, ап. 117, ЕИК: 831520850,
представлявано от Лиляна Борисова Червенякова – управител, преди изтичане на срока
му.
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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.
1.14.„ВИВА ТРЕЙД”ЕООД, гр. Пловдив /изх. № П-2115/26.09.12/,/вх. № И2115/25.09.12г./
На 25.09.2012 г. с вх. № И-2115, 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 „ВИВА ТРЕЙД” ЕООД,
гр. Пловдив, за прекратяване действието на Разрешение № И-1499 от 29.06.2012 г., за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес гр. Пловдив,
ул. „Евлоги Георгиев” № 1.
Срокът на разрешението изтича на 29.11.2016 г. и в него са вписани 20 /двадесет/
броя игрални автомати с 25 /двадесет и пет/ 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:
Предсрочно да прекрати Разрешение № И-1499 от 29.06.2012 г., за организиране
на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ул. „Евлоги
Георгиев” № 1, издадено на „ВИВА ТРЕЙД” ЕООД със седалище и адрес на
управление: гр. Пловдив, ж.к. „Тракия”, бул. „Освобождение”, бл. 1, р-т „Краси”,
ЕИК: 115651808, представлявано от Красимир Иванов Костадинов - 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.
1.15.„ЕМ СИ ИНВЕСТ”ЕООД, гр. Пловдив /изх. № П-2117/27.09.12/,/вх. № И2117/25.09.12г./
На 25.09.2012 г. с вх. № И-2117, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 1, чл. 32 и чл. 35,
ал. 1, т. 4 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ЕМ СИ ИНВЕСТ” ЕООД,
гр. Пловдив, за прекратяване действието на Разрешение № И-390 от 12.03.2012 г., за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: к.к. „Слънчев
бряг” – изток, община Несебър, област Бургас, хотел „АЛБА”.
Срокът на разрешението изтича на 30.06.2013 г. и в него са вписани 18
/осемнадесет/ броя игрални автомата с 19 /деветнадесет/ 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.
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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 за издаване на разрешението, поради което и на основание
чл. 33, ал. 9, във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 и чл. 35, ал. 1, т. 4 от Закона за хазарта,
председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта да разгледа
направеното искане и да вземе решение, с което:
Предсрочно да прекрати Разрешение № И-390 от 12.03.2012 г., за организиране
на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: к.к. „Слънчев бряг” – изток,
община Несебър, област Бургас, хотел „АЛБА”, издадено на „ЕМ СИ ИНВЕСТ” ЕООД,
със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, район „Северен”, ул. „Белград” № 6,
ет. 6, ЕИК: 115576113, представлявано от Екатерина Георгиева Шишкова – 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.
1.16.„ПИРИНСТИЛ”ЕООД, гр. Ботевград /изх. № П-2118/27.09.12/,/вх. № И2118/25.09.12г./
На 25.09.2012 г. с вх. № И-2118, 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 „ПИРИНСТИЛ” ЕООД,
гр. Ботевград, за прекратяване действието на Разрешение № И-844 от 18.04.2012 г., за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Етрополе,
ул. “Георги Бенковски” № 2.
Срокът на разрешението изтича на 06.12.2012 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:
Предсрочно да прекрати Разрешение № И-844 от 18.04.2012 г., за организиране
на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Етрополе, ул. “Георги
Бенковски” № 2, издадено на „ПИРИНСТИЛ” ЕООД със седалище и адрес на
управление: гр. Ботевград, ул. ”Александър Стамболийски” № 48, ЕИК: 131334134,
представлявано от Ивелина Георгиева Шопова – 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.
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ПО ТРЕТИ РАЗДЕЛ - Разглеждане на писмени искания за издаване на лицензи за
обекти, в които са се организирали хазартни игри:
1. За игрални зали:
1.1.СД„ЕЛДОРАДО-НПР-ИМПОРТ-ЕКСПОРТ-СИЕ”, гр. Панагюрище /изх. № П1970/25.09.12/,/вх. № И-1970/12.09.12г./
На 12.09.2012 г. с вх. № И-1970, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 1, т. 11 и чл. 32
от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от СД „ЕЛДОРАДО-НПР-ИМПОРТЕКСПОРТ-СИЕ”, гр. Панагюрище, за издаване на лиценз за организиране на хазартни
игри с игрални автомати, за срок от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес: гр. Велинград,
ул. „Александър Стамболийски” № 12 – бивши „Централни хали”.
На основание чл. 31, ал. 1, т. 1 и т. 9 от ЗХ и Заповед № З-400/17.09.2012 г. на
председателя на ДКХ г-жа Цветка Ангелова е определена за член на Комисията, който да
наблюдава проверката и проучването по искането.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ е
извършена проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията
на нормативните актове. Внесена е дължимата държавна такса.
Г-жа Ангелова като наблюдаващ член на ДКХ заяви, че проверката и
проучването по подадените с искането документи е извършена в законоустановените
срокове и не са констатирани нарушения на законодателството уреждащо хазартната
дейност, както и че са спазени новите изисквания за издаване на първоначален лиценз по
ЗХ и че документите отговарят на изискванията на Наредбата за необходимите
документи за издаване на разрешения по Закона за хазарта. Във връзка със заявените от
организатора игрални автомати под номера 13, 14 и 15 в представения Списък с
наименованието, типа, версията, идентификационните номера и броя на игралните места
на игралните автомати, които ще бъдат разположени в игрална зала и възникналото
съмнение за тяхната автентичност г-жа Ангелова предложи на членовете на ДКХ да се
извърши проверка на обекта, в който ще се организират хазартните игри.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9, във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 1, т. 11 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 СД „ЕЛДОРАДО-НПР-ИМПОРТ-ЕКСПОРТ-СИЕ” със
седалище и адрес на управление: гр. Панагюрище, ул. „30-ти Април” № 52,
ЕИК: 112050243, управлявано от Димитър Николаев Митев – управител, за
организиране на хазартни игри с игрални автомати за срок от 5 /пет/ години в игрална
зала с адрес: гр. Велинград, ул. „Александър Стамболийски” № 12 – бивши „Централни
хали”.
В игралната зала ще бъдат инсталирани и експлоатирани 19 /деветнадесет/ броя
игрални автомати с 19 /деветнадесет/ броя игрални места.
II. Да утвърди на СД „ЕЛДОРАДО-НПР-ИМПОРТ-ЕКСПОРТ-СИЕ”,
гр. Панагюрище 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 3 /три/ броя системи за формиране на
премия джакпот:
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- тип BGJP 20.11, версия 1.01, идентификационен № JP 070723-037, която ще
отчислява 1% от залозите, направени чрез свързаните в системата 4 /четири/ броя
игрални автомати;
- тип BGJP 60-04, версия Fusion, идентификационен № JP 110713-005, която ще
отчислява 4,5% от залозите, направени чрез свързаните в системата 4 /четири/ броя
игрални автомати;
- тип Classic Blend Jackpot System (CBJS), идентификационен № CBJS 03729,
която ще отчислява 1.5% от залозите, направени чрез свързаните в системата 6 /шест/
броя игрални автомати.
ІV. В игралната зала ще функционират следните системи за формиране на премия
джакпот:
№

Тип, версия

Производител

1.
2.

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

„Казино Технологии” АД
„Казино Технологии” АД

Идентификационен
номер
JP 070723-037
JP 110713-005

„Евро Геймс Технолоджи” ООД

CBJS 03729

3.

Удостоверение за Процент на
одобрен тип ДП отчисления
003
1.0
052
4.5
022

1.5

На основание чл. 23, ал. 3 от ЗХ на заседанието присъстваха г-н Димитър
Николаев Митев, в качеството му на управител и г-н Николай Димитров Митев съдружник в СД „ЕЛДОРАДО-НПР-ИМПОРТ-ЕКСПОРТ-СИЕ”.
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.„ЕКО КАРИ”ЕООД, гр. Ботевград /изх. № П-1978/27.09.12/,/вх. № И1978/13.09.12г./
На 13.09.2012 г. с вх. № И-1978, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 1, т. 11 и чл. 32
от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ЕКО КАРИ” ЕООД, гр. Ботевград,
за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати, за срок от 5
(пет) години в игрална зала с адрес: гр. Етрополе, ул. „Георги Бенковски” № 2.
На основание чл. 31, ал. 1, т. 1 и т. 9 от ЗХ и Заповед № З-399/17.09.2012 г. на
председателя на ДКХ г-жа Цветка Ангелова е определена за член на Комисията, който да
наблюдава проверката и проучването по искането.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ е
извършена проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията
на нормативните актове.
Г-жа Ангелова като наблюдаващ член на ДКХ заяви, че проверката и
проучването по подадените с искането документи е извършена в законоустановените
срокове и не са констатирани нарушения на законодателството уреждащо хазартната
дейност, както и че са спазени новите изисквания за издаване на 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, 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:
І. Да издаде лиценз на „ЕКО КАРИ” ЕООД със седалище и адрес на управление:
гр. Ботевград, ул. „Ал. Стамболийски” № 48, ЕИК: 175346800, представлявано от Цветан
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Петьов Иванов - управител, за организиране на хазартни игри с игрални автомати за
срок от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес: гр. Етрополе, ул. “Георги Бенковски” № 2.
В игралната зала ще бъдат монтирани и експлоатирани 15 /петнадесет/ броя
игрални автомати с 15 /петнадесет/ броя игрални места.
II. Да утвърди на „ЕКО КАРИ” 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 3 /три/ броя системи за формиране на
премия джакпот:
- тип BGJP 60-04, версия Fusion, идентификационен № JP 120911-019, която ще
отчислява 4.5% от залозите, направени чрез свързаните в системата 3 /четири/ броя
игрални автомати.
- тип BGJP 20.11, версия 1.01, идентификационен № 070620-015, която ще
отчислява 1.0% от залозите, направени чрез свързаните в системата 3 /три/ броя игрални
автомати;
- Vega Jackpot System, тип EGT-JS22, идентификационен № 83567, която ще
отчислява 1.5% от залозите, направени чрез свързаните в системата 8 /осем/ броя игрални
автомати;
ІV. В игралната зала ще функционират следните системи за формиране на премия
джакпот:
№

Тип, версия

Производител

1.
2.

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

„Казино Технологии” АД
„Казино Технологии” АД

Идентификационен
номер
JP 120911-019
070620-015

„Евро Геймс Технолоджи” ООД

83567

3.

Удостоверение за Процент на
одобрен тип ДП отчисления
052
4.5
003
1.0
099

1.5

На основание чл. 23, ал. 3 от ЗХ на заседанието присъстваха г-н Цветан Петьов
Иванов – управител на „ЕКО КАРИ” ЕООД и г-жа Яница Георгиева Иванова, в
качестовото й на упълномощен представител на г-н Иванов. Представя пълномощно рег.
№ 2095/27.09.2012 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 ЧЕТВЪРТИ РАЗДЕЛ - Разглеждане на писмени искания за промени във вече
издадени лицензи:
1. За игрални казина:
1.1.„ХОТЕЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛ”АД, гр. София /изх. № П-1951/24.09.12/,/вх. № И1951/11.09.12г./
На 11.09.2012 г. с вх. № И-1951, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 32,
чл. 38, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане „ХОТЕЛ
ИНТЕРНАЦИОНАЛ” АД, гр. София, за намаляване с 19 /деветнадесет/ броя игрални
автомати с 26 /двадесет и шест/ броя игрални места и утвърждаване на промени в
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Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри в игрално казино с адрес: гр. Варна, к.к. „Златни пясъци”, х-л „Интернационал”.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Разрешение №
И-1485/03.07.2012 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:
I. Да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на „ХОТЕЛ
ИНТЕРНАЦИОНАЛ” АД със седалище и адрес на управление: гр. София,
р-н „Триадица”, ул. „Енос” № 2, ЕИК: 175072185, представлявано от Владимир
Господинов Филипов, изразяващи се в намаляване с 19 /деветнадесет/ броя игрални
автомати с 26 /двадесет и шест/ броя игрални места в игрално казино с адрес: гр. Варна,
к.к. „Златни пясъци”, х-л „Интернационал”.
След промените в игралното казино ще бъдат в експлоатация 28 /двадесет и осем/
броя игрални маси и 101 /сто и един/ броя игрални автомати със 101 /сто и един/ броя
игрални места.
ІІ. Да утвърди на „ХОТЕЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛ” АД, гр. София:
Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на
хазартни игри в игрално казино, включващи следните промени:
1. Деинсталиране на системи за формиране на премия джакпот - 2 /два/ броя:
- тип BGJP 20.11, версия 1.01, идентификационен номер JP061215-019;
- тип BGJP 60-04, версия Fusion, идентификационен номер JP120608-007.
2. След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
№

Тип, версия

Производител

1.
2.

BGJP 20.11, 1.01
Classic Blend Jackpot System (CBJS)

„Казино Технологии” АД
„Евро Геймс Технолоджи” ООД

Идентификационен номер
JP 020417-021
CBJS 05314

Удостоверение за
одобрен тип ДП
003
022

Процент на
отчисление
1.0
1.9

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.2.„ХОТЕЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛ”АД, гр. София /изх. № П-1982/24.09.12/,/вх. № И1982/14.09.12г./
На 14.09.2012 г. с вх. № И-1982, 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 „ХОТЕЛ
ИНТЕРНАЦИОНАЛ” АД, гр. Софи, за намаляване с 21 /двадесет и един/ броя игрални
автомати в игрално казино с адрес: гр. Варна, к.к. „Златни пясъци”,
х-л „Интернационал”.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Разрешение №
И-1485/03.07.2012 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. 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 даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на „ХОТЕЛ
ИНТЕРНАЦИОНАЛ” АД със седалище и адрес на управление: гр. София,
р-н „Триадица”, ул. „Енос” № 2, ЕИК: 175072185, представлявано от Владимир
Господинов Филипов, изразяващи се в намаляване с 21 /двадесет и един/ броя игрални
автомати в игрално казино с адрес: гр. Варна, к.к. „Златни пясъци”,
х-л „Интернационал”.
След промените в игралното казино ще бъдат в експлоатация 28 /двадесет и осем/
броя игрални маси и 80 /осемдесет/ броя игрални автомати с 80 /осемдесет/ броя игрални
места.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.3.„ПИКАДИЛИ ХОЛДИНГ”ООД, гр. София /изх. № П-1975/20.09.12/,/вх. № И1975/12.09.12г./
На 12.09.2012 г. с вх. № И-1975, 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 „ПИКАДИЛИ
ХОЛДИНГ” ООД, гр. София, за подмянa на 10 /десет/ броя игрални автомати и
утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и правила за организиране и
провеждане на хазартни игри в игрално казино с адрес: гр. София, ул. „Калоян” № 6,
хотел „Рила”, казино „Рила”.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Разрешение №
И-1023/03.05.2012 г. на ДКХ.
С допълнително приложение с вх. № И-1975/14.09.2012 г. са внесени
допълнителни документи, с които първоначалното искане в частта му за подмяна на 10
/десет/ броя игрални автомати е променено на искане за подмяна на 11 /единадесет/ броя
игрални автомати с 16 /шестнадесет/ броя игрални места с 11 /единадесет/ броя игрални
автомати с 18 /осемнадесет/ броя игрални места, в резултат на което броят на игралните
места в игралното казино се увеличава с 2 /два/ броя.
В изпълнение на задълженията по 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 даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на
„ПИКАДИЛИ ХОЛДИНГ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Средец”, ул. „Калоян” № 6, хотел „Рила”, ЕИК: 822116061, представлявано от
Красимир Любенов Томов – управител, изразяващи се в подмяна на 11 /единадесет/ броя
игрални автомати с 16 /шестнадесет/ броя игрални места с 11 /единадесет/ броя игрални
автомати с 18 /осемнадесет/ броя игрални места, в резултат на което броят на игралните
места в игралното казино се увеличава с 2 /два/ броя, в игрално казино с адрес: гр.
София, ул. „Калоян” № 6, хотел „Рила”, казино „Рила”.
След промените в игралното казино ще бъдат в експлоатация 14 /четиринадесет/
броя игрални маси и 55 /петдесет и пет/ броя игрални автомати с 62 /шестдесет и два/
броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „ПИКАДИЛИ ХОЛДИНГ” ООД, гр. София, Задължителни
игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри в игрално
казино, включващи следната промяна:
1. Подмяна на игрални автомати, свързани към системи за формиране на премия
джакпот:
- CGI IMPERIUM, CMSJ, с идентификационен № CGI-CMSJ-0002.
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.„КАЗИНО ЕЛИТ”АД, гр. София /изх. № П-1979/21.09.12/,/вх. № И1979/13.09.12г./
На 13.09.2012 г. с вх. № И-1979, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 32,
чл. 38, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „КАЗИНО
ЕЛИТ” АД, гр. София, за подмяна на 2 /два/ броя игрални маси, увеличаване с 1 /един/
брой игрална маса, подмяна на 21 /двадесет и един/ броя игрални автомати, намаляване с
5 /пет/ броя игрални автомати с 12 /дванадесет/ броя игрални места и утвърждаване на
промени в Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в
игрално казино с адрес: с. Кулата, община Петрич, магистрално шосе “Е -79”.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Разрешение №
И-1553/29.06.2012 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 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 за извършване на промени в издадения лиценз на
„КАЗИНО ЕЛИТ” АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к.
„Надежда 2”, бл. 204, вх. А, ет. 1, ап. 2, ЕИК: 130333450, представлявано от Махер
Абдула Хасан, изразяващи се в подмяна на 2 /два/ броя игрални маси, увеличаване с 1
/един/ брой игрална маса, подмяна на 21 /двадесет и един/ броя игрални автомати и
намаляване с 5 /пет/ броя игрални автомати с 12 /дванадесет/ броя игрални места в
игрално казино с адрес: с. Кулата, община Петрич, магистрално шосе “Е -79”.
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След промените в игралното казино ще бъдат в експлоатация 12 /дванадесет/ броя
игрални маси и 268 /двеста шестдесет и осем/ броя игрални автомати с 279 /двеста
седемдесет и девет/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „КАЗИНО ЕЛИТ” АД, гр. София, Задължителни игрални
условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри в игрално казино,
включващи следните промени:
1. Деинсталиране на 4 /четири/ броя системи за формиране на премия джакпот:
- BGJP 20.11, 1.01, с идентификационен № JP081220-078;
- BGJP 30-04, 1.01, с идентификационен № JP050630-015;
- BGJP 20.11, 1.01, с идентификационен № JP081220-077;
- BGJP 20.11, 1.01, с идентификационен № JP061107-025.
2. Инсталиране на 4 /четири/ броя системи за формиране на премия джакпот:
- BGJP 60-04, Fusion, с идентификационен № JP061107-025;
- BGJP 60-04, Fusion, с идентификационен № JP081220-077;
- BGJP 60-04, Fusion, с идентификационен № JP081220-078;
- BGJP 60-04, Fusion, с идентификационен № JP050630-015.
3. В чл. 64 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. В игралното казино са инсталирани са 22 /двадесет и два/ броя системи за
формиране на премия джакпот, както следва:

“Казино Технологии” АД
“Казино Технологии” АД
“Казино Технологии” АД
“Казино Технологии” АД
“Казино Технологии” АД
“Казино Технологии” АД
“Казино Технологии” АД
“Казино Технологии” АД
“Казино Технологии” АД
“Казино Технологии” АД
“Казино Технологии” АД
“Казино Технологии” АД
“Казино Технологии” АД
“Казино Технологии” АД
“Казино Технологии” АД
“Казино Технологии” АД
“Казино Технологии” АД
“Казино Технологии” АД
“Казино Технологии” АД
“Казино Технологии” АД
Atronic International GmbH.

Производствен
номер
JP030214-002
JP060305-013
JP060305-014
JP061107-026
JP081028-012
JP081220-076
JP081220-079
JP081220-081
JP100422-021
JP081220-080
JP061107-025
JP081220-077
JP081220-078
JP050630-015
JP030214-001
JP100422-022
JP050426-042
JP081220-083
JP081220-085
JP100422-023
1102804001

Уд-ние №
ДП
003
003
003
003
003
003
003
003
003
031
052
052
052
052
052
052
052
052
052
052
085

Процент на
отчисл.
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
3,5
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
4,0

Aristocrat Ltd.

JCS 00158

018

4,0

№

Тип, версия

Производител

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

BGJP 20.11, 1.01
BGJP 20-11, 1.01
BGJP 20-11, 1.01
BGJP 20-11, 1.01
BGJP 20.11, 1.01
BGJP 20.11, 1.01
BGJP 20.11, 1.01
BGJP 20.11, 1.01
BGJP 20.11, 1.01
BGJP 50-04, 1.01
BGJP 60-04, Fusion
BGJP 60-04, Fusion
BGJP 60-04, Fusion
BGJP 60-04, Fusion
BGJP 60-04, Fusion
BGJP 60-04, Fusion
BGJP 60-04, Fusion
BGJP 60-04, Fusion
BGJP 60-04, Fusion
BGJP 60-04, Fusion
Atronic Progressive Link, Cash Fever
XCITE CASH EXPRESS, ASP
HYPERLINK

22.

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
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1.5.„ЕС ВИ ЕС”АД, гр. София /изх. № П-1983/20.09.12/,/вх. № И-1983/14.09.12г./
На 14.09.2012 г. с вх. № И-1983, 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 „ЕС ВИ ЕС” АД,
гр. София, за намаляване със 17 /седемнадесет/ броя игрални маси, 73 /седемдесет и три/
броя игрални автомати с 80 /осемдесет/ броя игрални места и утвърждаване на промени
в Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри в игрално казино с адрес: к.к. „Слънчев бряг - изток”, УПИ VІІ, кв. 8, „Казино
Платинум” (Рlatinum Сasino)
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора Удостоверение за
издаден лиценз № И-1881/30.08.2012 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. 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, чл. 38, ал. 1 - 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 даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на „ЕС ВИ
ЕС” АД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”,
бул. „Цариградско шосе”, 7-ми километър, корпус 2, ЕИК: 121109937, представлявано от
Сава Стоянов Чоролеев – изпълнителен директор и Красимир Веселинов Токушев –
прокурист, изразяващи се в намаляване със 17 /седемнадесет/ броя игрални маси и 73
/седемдесет и три/ броя игрални автомати с 80 /осемдесет/ броя игрални места в игрално
казино с адрес: к.к. „Слънчев бряг - изток”, УПИ VІІ, кв. 8, „Казино Платинум” (Рlatinum
Сasino).
След промените в игралното казино ще бъдат в експлоатация 8 (осем) броя
игрални маси и 45 (четиридесет и пет) броя игрални автомати с 50 (петдесет) броя
игрални места.
ІІ. Да утвърди на „ЕС ВИ ЕС” АД, гр. София:
Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на
хазартни игри в игрално казино, включващи следните промени:
1. Деинсталиране на 2 /два/ броя системи за формиране на премия джакпот:
- тип BGJP 20.11, версия 1.01, идентификационен номер JP 110411-002;
- тип Atronic Progressive Link Oxygen, Cash Fever, идентификационен номер
3000004991.
2. След промените в игралното казино ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:

№
1.
2.

Тип, версия

Производител

Идентификационен номер

Удостоверение за
одобрен тип ДП

Процент на
отчисления

BGJP 20.11, 1.01
BGJP 60-04, Fusion

“Казино Технологии” АД
“Казино Технологии” АД

JP 110411-001
JP 110411-003

003
052

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.
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1.6.„КАЗИНО ДИАМАНТ”ООД, гр. Пловдив /изх. № П-2068/26.09.12/,/вх. № И2068/20.09.12г./
На 20.09.2012 г. с вх. № И-2068, 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
ДИАМАНТ” ООД, гр. Пловдив, 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 в игрално казино с адрес: гр. Пловдив, ул. „Васил Левски”
№ 11.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Удостоверение
за издаден лиценз № И-1700/26.07.2012 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 за извършване на промяна в издадения лиценз на
„КАЗИНО ДИАМАНТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив,
р-н „Северен”, ул. „Полковник Бонев” № 8, ЕИК: 115857797, представлявано от Павел
Захариев Буков - управител, изразяваща се в подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в
игрално казино с адрес: гр. Пловдив, ул. „Васил Левски” № 11.
След промените в игралното казино ще бъдат в експлоатация 16 /шестнадесет/
броя игрални маси и 116 /сто и шестнадесет/ броя игрални автомата със 130 /сто и
тридесет/ броя игрални места.
II. Да утвърди на „КАЗИНО ДИАМАНТ” ООД, гр. Пловдив,
Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на
хазартни игри в игрално казино, включващи следните промени:
1. Подмяна на игрален автомат, свързан към система за формиране на премия
джакпот:
- тип BGJP 60-04, версия Fusion, идентификационен номер JP 090825-001.
2. Промяна на броя игрални автомати, свързани към системи за формиране на
премия джакпот:
- тип BGJP 20.11, версия 1.01, идентификационен номер JP 080904-070;
- тип BGJP 20.11, версия 1.01, идентификационен номер JP 080904-071;
- тип BGJP 60-04, версия Fusion, идентификационен номер JP 090825-001.
3. Промени в дневни 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.
1.7.„СИТИ КАЗИНО ГРУП”ООД, гр. София /изх. № П-2087/26.09.12/,/вх. № И2087/21.09.12г./
На 21.09.2012 г. с вх. № И-2087, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 9, т. 11,
чл. 32, чл. 38, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от
„СИТИ КАЗИНО ГРУП” ООД, гр. София, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата,
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утвърждаване на задължителни образци на удостоверителни знаци /чипове/ и
утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и правила за организиране и
провеждане на хазартни игри в игрално казино с адрес: гр. Пловдив, ул. „Княз
Александър І” № 42, казино „EFBET”.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора Удостоверение за
издаден лиценз № И-1936/19.09.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
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. 9, т. 11, чл. 38, ал. 1 – 3, чл. 69, ал. 1 и 3 от Закона за хазарта,
председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта да разгледа
направеното искане и да вземе решение, с което:
І. Да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на „СИТИ
КАЗИНО ГРУП” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Лозенец”,
ул. „Златовръх” № 37, ЕИК: 200279388, представлявано от Митко Цветанов Тодоров –
управител, изразяващи се в подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата 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 със 113 (сто и тринадесет) броя
игрални места.
II. Да утвърди на „СИТИ КАЗИНО ГРУП” ООД, гр. София,
Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на
хазартни игри в игрално казино, включващи следните промени:
1. Инсталиране на система за формиране на премия джакпот - 1 /един/ брой:
- тип Casino Link System, идентификационен номер YLLD001024.
2. Подмяна на игрални автомати, свързани към система за формиране на премия
„джакпот”:
- тип CRYSTAL Net, идентификационен номер 0001 сървър YLCN009055.
3. Нови бонификации:
- Daily bonus;
- Birthday bonus.
4. Промени в бонификация „Lady Bonus” и „Happy hour”.
Бонус наградите за всички игри са за сметка на организатора.
5. Промени в съотношението между залозите и печалбите на игралните маси в
игралното казино – подробно описани в приложения план.
6. След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:

1.
2.

BGJP 20.11, 1.01
CRYSTAL Net

„Казино Технологии” АД
SPIELO International GmbH

JP 120228-103
0001 сървър YLCN009055

Удостоверение
за одобрен тип
ДП
003
096

3.

Casino Link System

Mikohn/ Progressive Gaming International
Corporation

YLLD001024

051

№

Тип, версия

Производител

Идентификационен номер

Процент
на
отчисление
1.0
1.0
1.0

ІІІ. Да утвърди на „СИТИ КАЗИНО ГРУП” ООД, гр. София, 1 /един/ брой
задължителен образец на удостоверителни знаци /чипове/ за участие в хазартни игри на
игрални маси.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
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изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.8.„ИНТЕРХОТЕЛ ГРАНД – ХОТЕЛ СОФИЯ КАЗИНО”ЕООД, гр. София /изх. №
П-2095/26.09.12/,/вх. № И-2095/21.09.12г./
На 21.09.2012 г. с вх. № И-2095, 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 увеличаване с 2 /два/ броя
игрални маси, подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата и утвърждаване на промени в
Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри в игрално казино с адрес: гр. София, пл. „Народно събрание” № 4, х-л „Бизнес
Хотел Интерхотел Гранд Хотел София”, казино „КАПИТОЛ.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Удостоверение
за издаден лиценз № И-1931/26.09.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
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 за извършване на промени в издадения лиценз 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 Мариньо – управител, за увеличаване с 2 /два/
броя игрални маси и подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата 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 14 /четиринадесет/
броя игрални маси и 66 /шестдесет и шест/ броя игрални автомата със 71 /седемдесет и
един/ броя игрални места.
II. 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. Промяна на броя игрални автомати, свързани към система за формиране на
премия джакпот тип Casino Link System, идентификационен номер YKHL019547.
2. Нови електронни карти.
3. Бонификации „CHANGE POINTS”.
4. Промени в бонификация „Lady Bonus” и „Happy hour”.
5.Отпада бонификация „VIP”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
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1.9.„САН МАРКО ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ”ЕООД, гр. София /изх. № П2116/27.09.12/,/вх. № И-2116/25.09.12г./
На 25.09.2012 г. с вх. № И-2116, 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 намаляване с 10 /десет/ броя игрални
автомата и утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и правила за
организиране и провеждане на хазартни игри в игрално казино с адрес: гр. София, район
„Младост”, ж.к. „Младост-3”, бул. „Александър Малинов” № 77.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора Удостоверение за
издаден лиценз № И-1918/19.09.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
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, чл. 38, ал. 1 - 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 даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на „САН
МАРКО ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София,
район „Сердика”, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 131, ЕИК: 130935662, представлявано
само двама по двама от Нури Билгеч, Росен Людмилов Солаков и Бирбудак Юксел –
управители, изразяващи се в намаляване с 10 /десет/ броя игрални автомата в игрално
казино с адрес: гр. София, район „Младост”, ж.к. „Младост-3”, бул. „Александър
Малинов” № 77.
След промените в игралното казино ще бъдат в експлоатация 6 (шест) броя
игрални маси и 74 (седемдесет и четири) броя игрални автомати с 81 (осемдесет и един)
броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „САН МАРКО ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ” ЕООД, гр. София:
Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на
хазартни игри в игрално казино, включващи следните промени:
1. Промяна в броя свързани игрални автомати към система за формиране на
премия джакпот:
- тип Mystery Jackpot, PR-08, идентификационен номер 11187890.
2. В чл. 15, ал. 1 се прави промяна относно издаването на Promo ticket, което ще
става по реда на чл. 63 от правилата.
3. Променя се чл. 17, като в него се регламентира специалната периодична
предметна премия „MLADOST PRINCESS CAR ІІ”.
4. След промените в игралното казино ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
№
1.
2.
3.

Тип, версия

Производител

BGJP 30-04, 1.01
Classic Blend Jackpot System (CBJS)
BGJP 60-04, Fusion

4.

Mystery Jackpot, PR-08

5.

Atronic Progressive Link, King Kong Kash

„Казино Технологии” АД
„Евро Геймс Технолоджи” ООД
„Казино Технологии” АД
S.C.Techno Gaming Solution
S.R.L.
Atronic International GmbH

Идент.
Номер
JP 080731-110
10498
JP 110606-131

Уд-ние за
одобр. тип ДП
020
022
052

Процент на
отчисл.
2.28
1.10
2.0

11187890

077

1.5

11029327

054

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. За игрални зали:
2.1.„ПАЛМС ЛЮЛИН”ООД, гр. София /изх. № П-1962/20.09.12/,/вх. № И1962/11.09.12г./
На 11.09.2012 г. с вх. № И-1962, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 32,
чл. 38, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ПАЛМС
ЛЮЛИН” ООД, гр. София, за подмяна на 4 /четири/ 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. София, ж.к. „Люлин”, ул. „340” № 12.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Разрешение №
И-1448/22.06.2012 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 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 за извършване на промени в издадения лиценз на „ПАЛМС
ЛЮЛИН” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Триадица”,
ул. „Алабин” № 34, ЕИК: 200381877, представлявано заедно от Боян Николов Боянов и
Александър Владимиров Димитров - управители, изразяващи се в подмяна на 4 /четири/
броя игрални автомати и намаляване с 2 /два/ броя игрални автомати, за игрална зала с
адрес: гр. София, ж.к. „Люлин”, ул. „340” № 12.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 33 /тридесет и три/
броя игрални автомати с 49 /четиридесет и девет/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „ПАЛМС ЛЮЛИН” ООД, 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 система за формиране на
премия джакпот:
- BGJP 60-04, Fusion, с идентификационен № JP 110509-010 - /от 15 на 13/.
2. В чл. 19.2 се променят границите на печалба на всеки от четирите джакпота,
както следва:
• За Оловен – от 40 до 60 лева;
• За Бронзов – от 900 до 1100 лева;
• За Сребърен – от 900 до 1100 лева;
• За Златен – от 900 до 1100 лева.
3. В чл. 25 вместо досегашната седмична бонус игра – „Златните яйца”, се
регламентира нова двуседмична бонус игра – „Double Bonus Roulette”, която ще се
провежда всяка първа и трета седмица на текущия месец във вторник, с начален час
от 18.00.
Всичко награди 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.
2.2.„ЕЛДОРАДО - БАЦ”ООД, гр. София /изх. № П-1992/21.09.12/,/вх. № И1992/14.09.12г./
На 14.09.2012 г. с вх. № И-1992, 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 БАЦ” ООД, 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, за игрална зала с адрес: гр. Петрич, ул. „Цар Борис
ІІІ” № 43, хотелски комплекс „БАЦ”.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Разрешение №
И-1230/06.06.2012 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 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 за извършване на промени в издадения лиценз на
„ЕЛДОРАДО - БАЦ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Илинден”, ж.к. „Захарна фабрика”, ул. „Кукуш” № 7, ЕИК: 201783971, представлявано
от Руди Христов Баков - управител, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в
игрална зала с адрес: гр. Петрич, ул. „Цар Борис ІІІ” № 43, хотелски комплекс „БАЦ”.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 44 /четиридесет и
четири/ броя игрални автомати с 48 /четиридесет и осем/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „ЕЛДОРАДО - БАЦ” ООД, гр. София, Задължителни игрални
условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални автомати,
включващи следните промени:
1. Промяна на броя игрални автомати, свързани към системa за формиране на
премия джакпот:
- BGJP 60-04, Fusion, с идентификационен № JP080723-025- /от 16 на 20/.
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. 20.2 се регламентира нов размер на „Мистери Джакпот” – от 50 лв. до 150
лв.;
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 раздел V се създава нов чл. 25.1, който регламентира дневна бонус игра
„Happy day”, която се провежда всеки ден от 20.00 часа, с изключение на петък.
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.
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Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.3.„ГРАНД МАКАО СОФИЯ”ЕООД, гр. София /изх. № П-1963/24.09.12/,/вх. № И1963/11.09.12г./
На 11.09.2012 г. с вх. № И-1963, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 32,
чл. 38, ал. 1-3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ГРАНД МАКАО
СОФИЯ” ЕООД, гр. София, за подмяна на 14 /четиринадест/ 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. Видин,
ул. „Цар Александър ІІ” № 70, хотел „Ровно”.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Разрешение №
И-1051/03.05.2012 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 „ГРАНД МАКАО СОФИЯ” ЕООД със седалище и адрес
на управление: гр. София, район „Витоша”, ул. “Тодор Каблешков” № 53, вх. В, ап. 206,
ЕИК: 201903610, представляван от Иво Велков Иванов – управител, за подмяна на 14
/четиринадесет/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Видин, ул. „Цар
Александър ІІ” № 70, хотел „Ровно”.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 31 /тридесет и един/
броя игрални автомати с 38 /тридесет и осем/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „ГРАНД МАКАО СОФИЯ” ЕООД, гр. София,
Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на
хазартни игри с игрални автомати, включващи следната промяна:
1. Деинсталиране на 5 /пет/ броя системи за формиране на премия джакпот:
- тип BGJP 20.11, версия 1.01, идентификационен номер JP100122-017;
- тип BGJP 20.11, версия 1.01, идентификационен номер JP100122-018;
- тип BGJP 60.04, версия Fusion, идентификационен номер JP100122-019;
- тип Classic Blend Jackpot System (CBJS), идентификационен номер CBJS 76110;
- тип Classic Blend Jackpot System (CBJS), идентификационен номер CBJS 76178.
Натрупаните отчисления на деинсталираните системи за формиране на премия
джакпот ще се разпределят с бонус игра описана в раздел VІ от правилата.
2. Инсталиране на 3 /три/ броя системи за формиране на премия джакпот:
- тип Vega Jackpot System EGT-JS22, идентификационен номер 83422;
- тип BGJP 20.11, версия 1.01, идентификационен номер JP090121-104;
- тип Atronic Progressive Link CASH FEVER, идентификационен номер 43080686.
3. След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
№

Тип, версия

Производител

1.
2.
3.

Vega Jackpot System EGT-JS22
BGJP 20.11, 1.01
Atronic Progressive Link CASH FEVER

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

Идентификационен номер
83422
JP090121-104
43080686

Удостоверение за
одобрен тип ДП
099
003
085

Процент на
отчисление
1.0
1.0
1.0
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Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.4.„ГРАНД КАЗИНО - 1”ООД, гр. София /изх. № П-1965/20.09.12/,/вх. № И1965/11.09.12г./
На 11.09.2012 г. с вх. № И-1965, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, чл. 32, чл. 38,
ал. 1 и 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от “ГРАНД КАЗИНО-1” ООД,
гр. София, за намаляване с 1 /един/ брой игрален автомат със 7 /седем/ броя игрални
места за игрална зала с адрес: гр. София, ж.к. „Красно село”, бл. 208 Б.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Разрешение №
И-1614/23.07.2012 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. 3 и чл. 38, ал. 1 и 3 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага
на Държавната комисия по хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение,
с което:
Да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на “ГРАНД
КАЗИНО-1” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Лозенец”,
ул. „Кричим” № 63, ЕИК: 175258559, представлявано Галин Тотьов Василев - управител,
изразяващи се в намаляване с 1 /един/ брой игрален автомат със 7 /седем/ броя игрални
места в игрална зала с адрес: гр. София, ж.к. „Красно село”, бл. 208 Б.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 42 /четиридесет и два/
броя игрални автомати с 54 /петдесет и четири/ 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.
2.5.„ЧЕРНО И БЯЛО-2007”ЕООД, гр. София /изх. № П-2015/21.09.12/,/вх. № И2015/17.09.12г./
На 17.09.2012 г. с вх. № И-2015, 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 „ЧЕРНО И
БЯЛО-2007” ЕООД, гр. София, за 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. Сливен,
ул. „Търговска” № 3.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Разрешение №
И-1232/06.06.2012 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.

32

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 за извършване на промени в издадения лиценз на „ЧЕРНО
И БЯЛО-2007” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Красно
село”, бул. „България” № 58, вх. В, ет. 2, ап. 6, ЕИК: 175227034, представлявано от
Борислав Душков Михайлов - управител, изразяващи се в намаляване с 3 /три/ броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Сливен, ул. „Търговска” № 3.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 31 /тридесет и един/
броя игрални автомати с 36 /тридесет и шест/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „ЧЕРНО И БЯЛО-2007” ЕООД, гр. София:
Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на
хазартни игри с игрални автомати, включващи следните промени:
1. Промяна в броя свързани игрални автомати към системи за формиране на
премия джакпот:
- EGT Progressive Jackpot, VGJP1, идентификационен номер 03630;
- EGT Progressive Jackpot, VGJP1, идентификационен номер 03631;
- тип Advansys Progressive Jackpot System– Local Controller, идентификационен
номер 574951007.
2. Промяна на процента на отчисление на игралните автомати, свързани към
система за формиране на премия джакпот:
- тип Advansys Progressive Jackpot System – Local Controller, идентификационен
номер 574951007.
3. Промени в бонус игри:
- Преустановява се провеждането на ежедневна бонус игра.
4. След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:

03630
03631
JP 070312-027
JP 070312-034
1232402001

Удостоверение
за одобрен тип
ДП
011
011
003
003
054

Процент
на
отчисление
1.0
1.0
1.0
1.0
1.5

574951007

055

1.0

№

Тип, версия

Производител

Идентификационен номер

1.
2.
3.
4.
5.

EGT Progressive Jackpot, VGJP1
EGT Progressive Jackpot, VGJP1
BGJP 20.11, 1.01
BGJP 20.11, 1.01
Atronic Progressive Link, King Kong Cash
Advansys Progressive Jackpot System– Local
Controller

“Евро Геймс Технолоджи” ООД
“Евро Геймс Технолоджи” ООД
“Казино Технологии” АД
“Казино Технологии” АД
Atronic International GmbH
Advansys d.o.o.

6.

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.6.„ГЕЙМЪР-2001”ЕООД, гр. София /изх. № П-2016/21.09.12/,/вх. № И2016/17.09.12г./
На 17.09.2012 г. с вх. № И-2016, 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 6 /шест/ броя игрални автомати, увеличаване със
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7 /седем/ 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, район „Подуяне”, ул. „Макгахан” – пазара.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Разрешение №
И-1557/03.07.2012 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 3 от Закона за хазарта,
председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта да разгледа
направеното искане и да вземе решение, с което:
І. Да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на
„ГЕЙМЪР-2001” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Лозенец”, ул. „Златовръх” № 37, ЕИК: 130602533, представлявано от Митко Цветанов
Тодоров - управител, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомати и увеличаване със 7
/седем/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, район „Подуяне”,
ул. „Макгахан” – пазара.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 46 /четиридесет и
шест/ броя игрални автомата с 50 /петдесет/ 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. Промяна на броя игрални автомати свързани към система за формиране на
премия джакпот:
- тип Casino Link System, идентификационен номер 0003.
2. Модификация на игрални автомати свързани към система за формиране на
премия джакпот:
- тип BGJP 20.11, версия 1.01, идентификационен номер JP 080224-029.
3. Нови електронни карти.
4. Бонификации „CHANGE POINTS”.
5. Промени в ежедневни бонус игри и седмична бонус игра.
6. Промяна в условията за получаване на картончета за участие в бонус игрите.
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.„ГЕЙМЪР-2001”ЕООД, гр. София /изх. № П-2065/27.09.12/,/вх. № И2065/20.09.12г./
На 20.09.2012 г. с вх. № И-2065, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 32,
чл. 38, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ГЕЙМЪР2001” ЕООД, гр. София, за подмяна на 9 /девет/ броя игрални автомата с 15 /петнадесет/
броя игрални места с 9 /девет/ броя игрални автомата с 9 /девет/ броя игрални места,
като при подмяната игралните места се намаляват с 6 /шест/ броя, увеличаване с 1 /един/
брой игрален автомат и утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и

34

правила за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални автомати в игрална
зала с адрес: гр. София, бул. „Гоце Делчев” № 6.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Удостоверение
за издаден лиценз № И-1802/29.08.2012 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 за извършване на промени в издадения лиценз на
„ГЕЙМЪР-2001” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Лозенец”, ул. „Златовръх” № 37, ЕИК: 130602533, представлявано от Митко Цветанов
Тодоров – управител, за подмяна на 9 /девет/ броя игрални автомата с 15 /петнадесет/
броя игрални места с 9 /девет/ броя игрални автомата с 9 /девет/ броя игрални места и
увеличаване с 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. София, бул.
„Гоце Делчев” № 6.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 94 /деветдесет и
четири/ броя игрални автомата със 106 /сто 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. Модификация на игрални автомати, свързани към система за формиране на
премия джакпот тип BGJP 20.11, версия 1.01, идентификационен номер JP 080224-023.
2. Подмяна на игрални автомати, свързани към система за формиране на премия
джакпот тип BGJP 20.11, версия 1.01, идентификационен номер JP080314-103.
3. Промяна на броя игрални автомати, свързани към системи за формиране на
премия джакпот:
- тип Classic Blend Jackpot System (CBJS), идентификационен номер CBJS 10441.
- тип Casino Link System, идентификационен номер 0001.
4. Нови електронни карти.
5. Нови бонификации:
- Бонификации „CHANGE POINTS”;
- Lady bonus;
- Happy hour.
6. Промяна на условията за получаване на картончета за участие в бонус игрите.
7. 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.
2.8.„ГЕЙМЪР-2001”ЕООД, гр. София /изх. № П-2066/26.09.12/,/вх. № И2066/20.09.12г./
На 20.09.2012 г. с вх. № И-2066, 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 „ГЕЙМЪР-
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2001” ЕООД, гр. София, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата 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 „Красно
село”, ул. „Кн. Клементина” № 4.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Разрешение №
И-1556/03.07.2012 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 за извършване на промени в издадения лиценз на
„ГЕЙМЪР-2001” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Лозенец”, ул. „Златовръх” № 37, ЕИК: 130602533, представлявано от Митко Цветанов
Тодоров - управител, изразяващи се в подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр. София, район „Красно село”, ул. „Кн. Клементина” № 4.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 60 /шестдесет/ броя
игрални автомати с 65 /шестдесет и пет/ 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:
- тип BGJP 20.11, версия 1.01, идентификационен номер JP080208-004.
2. Промяна на броя игрални автомати, свързани към система за формиране на
премия джакпот тип Casino Link System, идентификационен номер 007.
3. Нови електронни карти.
4. Нови бонификации:
- CHANGE POINTS;
- Lady bonus;
- Happy hour.
5. Промяна в условията за получаване на картончета за участие в бонус игрите.
6. Промени в 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.
2.9.„УИН БЕТ - 3”ООД, гр. София /изх. № П-2038/24.09.12/,/вх. № И-2038/19.09.12г./
На 19.09.2012 г. с вх. № И-2038, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 32,
чл. 38, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „УИН БЕТ-3” ООД,
гр. София, за намаляване с 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 за игрална зала с адрес: гр. Благоевград, бул. „Св. Св. Кирил и
методий” № 1 (ниско тяло на хотелски комплекс „Ален мак”, гр. Благоевград).
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Искането е за вписване на промени в издадено на организатора Удостоверение за
издаден лиценз № И-1776/30.08.2012 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. 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 за извършване на промени в издадения лиценз на „УИН
БЕТ-3” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Младост”, ул.
„Михаил Тенев” № 6, ет. 2, ЕИК: 201695756, представлявано от Данаил Христов Илиев –
управител, изразяващи се в намаляване с 6 /шест/ броя игрални автомати в игрална зала
с адрес: гр. Благоевград, бул. „Св. Св. Кирил и методий” № 1 (ниско тяло на хотелски
комплекс „Ален мак”, гр. Благоевград).
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 33 /тридесет и три/
броя игрални автомати с 45 /четиридесет и пет/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „УИН БЕТ-3” ООД, гр. София:
Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на
хазартни игри с игрални автомати, включващи следните промени:
1. Промяна в броя свързани игрални автомати към системи за формиране на
премия джакпот:
- тип Classic Blend Jackpot System, /CBJS/, идентификационен номер CBJS 76170;
- тип BGJP 20-11, версия 1.01, идентификационен номер JP 090331-111.
2. Бонус игри:
- Промени в Седмична бонус игра.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.10.„ГЛОБЪЛ ЛИНК”ООД, гр. Свиленград /изх. № П-1967/21.09.12/,/вх. № И1967/12.09.12г./
На 12.09.2012 г. с вх. № И-1967, 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 „ГЛОБЪЛ
ЛИНК” ООД, гр. Свиленград, за намаляване с 9 /девет/ 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. Созопол,
ул. „Републиканска” № 10.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Разрешение №
И-1041/06.06.2012 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
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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, 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 за извършване на промени в издадения лиценз на
„ГЛОБЪЛ ЛИНК” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Свиленград, ул. „Тодор
Кирков” № 77А, ЕИК: 126111119, представлявано от Росен Йорданов Киришев –
управител и Курти Георгиев Куртев – управител, заедно и поотделно, изразяващи се в
намаляване с 9 /девет/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Созопол,
ул. „Републиканска” № 10.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 18 /осемнадесет/ броя
игрални автомати с 18 /осемнадесет/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „ГЛОБЪЛ ЛИНК” ООД, гр. Свиленград:
Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на
хазартни игри с игрални автомати, включващи промяна на броя свързани игрални
автомати в система за формиране на премия джакпот тип BGJP 20.11, версия 1.01,
идентификационен номер JP080224-032.
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.„ГЛОБЪЛ ЛИНК”ООД, гр. Свиленград /изх. № П-1968/20.09.12/,/вх. № И1968/12.09.12г./
На 12.09.2012 г. с вх. № И-1968, 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 „ГЛОБЪЛ ЛИНК” ООД,
гр. Свиленград, за намаляване с 10 /десет/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. Приморско, ул. „Трети март” № 75.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Разрешение №
И-1501/03.07.2012 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, 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 за извършване на промени в издадения лиценз на „ГЛОБЪЛ
ЛИНК” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Свиленград, ул. „Тодор Кирков”
№ 77А, ЕИК: 126111119, представлявано от Росен Йорданов Киришев – управител и
Курти Георгиев Куртев – управител, заедно и поотделно, изразяващи се в намаляване с
10 /десет/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Приморско, област Бургас,
ул. „Трети март” № 75.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 16 /шестнадесет/ броя
игрални автомати с 21 /двадесет и един/ броя игрални места.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
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изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.12.„БУЛ ТОП”ООД, гр. Несебър /изх. № П-1999/21.09.12/,/вх. № И-1999/14.09.12г./
На 14.09.2012 г. с вх. № И-1999, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 32,
чл. 38, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „БУЛ ТОП” ООД,
гр. Несебър, за намаляване с 14 /четиринадесет/ 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: к.к. „Слънчев бряг - Запад”,
община Несебър, УПИ І – 213, 226 от кв. 5702.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Разрешение №
И-1312/22.06.2012 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 за извършване на промени в издадения лиценз на „БУЛ
ТОП” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Несебър, област Бургас, ул. „Хан
Крум” № 11, ЕИК: 102669044, представлявано от Пейко Димитров Янков – управител и
Георги Йорданов Йорданов – управител, заедно и поотделно, изразяващи се в
намаляване с 14 /четиринадесет/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес:
к.к. „Слънчев бряг - Запад”, община Несебър, УПИ І – 213, 226 от кв. 5702.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 23 /двадесет и три/
броя игрални автомата с 28 /двадесет и осем/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „БУЛ ТОП” ООД, гр. Несебър:
Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на
хазартни игри с игрални автомати, включващи следната промяна:
Промяна на броя игрални автомати свързани в системи за формиране на премия
джакпот:
- тип BGJP 60-04, версия Fusion, идентификационен номер JP 061220-020;
- тип EGT Progressive Jackpot, VGJP 1, идентификационен номер 05210.
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.„БУЛ ТОП”ООД, гр. Несебър /изх. № П-2002/21.09.12/,/вх. № И-2002/14.09.12г./
На 14.09.2012 г. с вх. № И-2002, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 32,
чл. 38, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „БУЛ ТОП” ООД,
гр. Несебър, за намаляване с 12 /дванадесет/ броя игрални автомати и утвърждаване на
промени в Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на
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хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. Несебър, ул. „Хан Крум”
№ 11.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Разрешение №
И-1313-1/23.07.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
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 за извършване на промени в издадения лиценз на „БУЛ
ТОП” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Несебър, област Бургас, ул. „Хан
Крум” № 11, ЕИК: 102669044, представлявано от Пейко Димитров Янков – управител и
Георги Йорданов Йорданов – управител, заедно и поотделно, изразяващи се в
намаляване с 12 /дванадесет/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Несебър,
ул. „Хан Крум” № 11.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 22 /двадесет и два/
броя игрални автомата с 25 /двадесет и пет/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „БУЛ ТОП” ООД, гр. Несебър:
Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на
хазартни игри с игрални автомати, включващи следните промени:
Промяна на броя игрални автомати свързани в системи за формиране на премия
джакпот:
- тип BGJP 60-04, версия Fusion, идентификационен номер JP 061220-027;
- тип EGT Progressive Jackpot, VGJP 1, идентификационен номер 05211.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.14.„КЕНОМАТ”ООД, гр. Бургас /изх. № П-1969/20.09.12/,/вх. № И-1969/12.09.12г./
На 12.09.2012 г. с вх. № И-1969, 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
„КЕНОМАТ” ООД, гр. Бургас, за намаляване с 14 /четиринадесет/ броя игрални
автомати с 19 /деветнадесет/ 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. Велико Търново, ул. „Христо Ботев”
№ 3.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Разрешение №
И-1413/22.06.2012 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
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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, 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 за извършване на промени в издадения лиценз на
„КЕНОМАТ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. „Цар Асен” № 2,
ЕИК: 040454498, представлявано заедно и поотделно от Петър Цонев Петров и Галина
Илиева Коджабашева – управители, изразяващи се в намаляване с 14 /четиринадесет/
броя игрални автомати с 19 /деветнадесет/ броя игрални места, в игрална зала с адрес:
гр. Велико Търново, ул. „Христо Ботев” № 3.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 55 /петдесет и пет/
броя игрални автомати с 60 /шестдесет/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „КЕНОМАТ” ООД, гр. Бургас, 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:
- Atronic Progressive Link, King Kong Cash), с идентификационен № 1232401001,
като натрупаните отчисления се прибавят към съществуващата сума при
функциониращата система за формиране на премия джакпот: BGJP 20.11, 1.01, с
идентификационен № JP071025-123, което е регламентирано в чл. 7 ал. 6.
2. В чл. 24, 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. След промените в игралната зала ще функционират 9 /девет/ броя системи за
формиране на специална премия джакпот, както следва:
№

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

“Казино Технологии” АД
“Казино Технологии” АД
“Казино Технологии” АД
“Казино Технологии” АД
“Казино Технологии” АД
“Евро Геймс Технолоджи” ООД
“Евро Геймс Технолоджи” ООД
Advansys d.o.o..

JP060224-001
JP051102-003
JP060224-012
JP071025-123
JP080510-105
07653
07654
574940806

Уд-ние за
одобрен
тип ДП
003
003
003
003
003
011
011
055

Advansys d.o.o..

574940808

056

9.

Процент
на отчисл.
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
3.0
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.
2.15.„ХЕМУС ТУРС”ЕООД, гр. София /изх. № П-1974/20.09.12/,/вх. № И1974/12.09.12г./
На 12.09.2012 г. с вх. № И-1974, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 32,
чл. 38, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ХЕМУС
ТУРС” ЕООД, гр. София, за намаляване с 2 /два/ броя игрални 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. Благоевград, ул. „14-ти
полк” № 2 Б.
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Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Разрешение №
И-1289/06.06.2012 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 за извършване на промени в издадения лиценз на „ХЕМУС
ТУРС” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Младост”,
бул. „Цариградско шосе”, 7 КМ., бл. ЗИТ, вх. 2, ет. 3, ЕИК: 102817233, представлявано
от Йонко Маринов Радков – управител, изразяващи се в намаляване с 2 /два/ броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Благоевград, ул. „14-ти полк” № 2 Б.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 20 /двадесет/ броя
игрални автомати с 24 /двадесет и четири/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „ХЕМУС ТУРС” ЕООД, гр. София:
Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на
хазартни игри с игрални автомати, включващи следната промяна:
Промяна на броя игрални автомати свързани в система за формиране на премия
джакпот:
- тип MAGIC COIN JACKPOT, идентификационен номер MC JP 08-019 STCB.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.16.„ПИРИН ТУРС 2002”ЕООД, гр. София /изх. № П-2045/25.09.12/,/вх. № И2045/19.09.12г./
На 19.09.2012 г. с вх. № И-2045, 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 намаляване на 2 /два/ броя игрални автомати с 2 /два/ броя
игрални места и намаляване с 2 /два/ броя игралните места от наличен игрален автомат,
и 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. Харманли, ул. „Янко Сакъзов” № 2.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Разрешение №
И-1282/06.06.2012 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,
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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 даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на „ПИРИН
ТУРС 2002” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Цариградско
шосе”, 7-ми километър, сградата на ЗИТ, корпус ІІ, ет. 3, ЕИК: 102817258,
представлявано от Мирослав Александров Младенов – управител, изразяващи се в
намаляване на 2 /два/ броя игрални автомати с 2 /два/ броя игрални места и намаляване с
2 /два/ броя игралните места от наличен игрален автомат в игрална зала с адрес:
гр. Харманли, ул. „Янко Сакъзов” № 2.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 16 /шестнадесет/ броя
игрални автомата със 17 /седемнадесет/ 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 промяна на броя игрални автомати
свързани към системи за формиране на премия джакпот:
- тип BGJP 20.11, версия1.01, идентификационен номер JP 081103-037;
- тип Magic Coin Jackpot, идентификационен номер MC JP 07–031 STCB;
- тип Classic Blend Jackpot System (CBJS), идентификационен номер CBJS 03387.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.17.„ПИРИН ТУРС 2002”ЕООД, гр. София /изх. № П-2047/26.09.12/,/вх. № И2047/19.09.12г./
На 19.09.2012 г. с вх. № И-2047, 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 намаляване с 3 /три/ броя игрални автомата 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. Казанлък, хотелски
комплекс „Казанлък”, пл. „Севтополис” № 1.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Разрешение №
И-1284/06.06.2012 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 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 за извършване на промени в издадения лиценз на „ПИРИН
ТУРС 2002” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Цариградско
шосе”, 7-ми километър, сградата на ЗИТ, корпус ІІ, ет. 3, ЕИК: 102817258,
представлявано от Мирослав Александров Младенов – управител, изразяващи се в
намаляване с 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Казанлък,
хотелски комплекс „Казанлък”, пл. „Севтополис” № 1.
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След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 17 /седемнадесет/ броя
игрални автомата със 17 /седемнадесет/ 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. Преустановява се провеждането на „Седмична бонус игра”.
2. Нова програма „ЛОЯЛЕН КЛИЕНТ”.
3. Нови бонус игри:
- седмична бонус игра „ЛОЯЛЕН КЛИЕНТ”;
- месечна бонус игра „ЛОЯЛЕН КЛИЕНТ”.
Всички парични 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.
2.18.„КАЛИМАН”ЕООД, гр. София /изх. № П-2046/24.09.12/,/вх. № И2046/19.09.12г./
На 19.09.2012 г. с вх. № И-2046, 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 намаляване с 2 /два/ броя игрални автомати с 2 /два/ броя игрални места и
намаляване с 2 /два/ броя игралните места от наличен игрален автомат, и 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. Бургас,
ж.к. „П. Р. Славейков”, УПИ ІV, кв. 15-А, административно – обслужваща сграда.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Разрешение №
И-1324/22.06.2012 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 за извършване на промени в издадения лиценз на
„КАЛИМАН” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Цариградско
шосе”, 7-ми километър, сградата на ЗИТ, корпус ІІ, ет. 3, ЕИК: 040787168,
представлявано от Румен Манолов Данаилов – управител и Христо Петров Христов –
управител, поотделно, изразяващи се в намаляване с 2 /два/ броя игрални автомати с 2
/два/ броя игрални места и намаляване с 2 /два/ броя игралните места от наличен игрален
автомат в игрална зала с адрес: гр. Бургас, ж.к. „П. Р. Славейков”, УПИ ІV, кв. 15-А,
административно – обслужваща сграда.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 28 /двадесет и осем/
броя игрални автомати с 31 /тридесет и един/ 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 следните промени:
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Промяна на броя игрални автомати свързани в система за формиране на премия
джакпот:
- тип BGJP 20.11, версия 1.01, идентификационен номер JP 081103–044;
- тип Magic Coin Jackpot, идентификационен номер МCJР 07–006 STCB.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.19.„ДЕЛТА ТУРС 2002”ЕООД, гр. София /изх. № П-2048/24.09.12/,/вх. № И2048/19.09.12г./
На 19.09.2012 г. с вх. № И-2048, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 32,
чл. 38, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ДЕЛТА ТУРС
2002” ЕООД, гр. София, за намаляване с 1 /един/ брой игрален автомат и утвърждаване
на промени в Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане
на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. Червен бряг,
бул. ”Христо Ботев”, ет. 1, идентификатор 80501.801.181.2.38.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Разрешение №
И-408/12.03.2012 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. 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 за извършване на промени в издадения лиценз на „ДЕЛТА
ТУРС 2002” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Цариградско
шосе”, 7-ми километър, сградата на ЗИТ, корпус ІІ, ет. 3, ЕИК: 130870702,
представлявано от Анна Велкова Велева - управител, изразяващи се в намаляване с 1
/един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Червен бряг, бул. ”Христо
Ботев”, ет. 1, идентификатор 80501.801.181.2.38.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 12 /дванадесет/ броя
игрални автомати с 15 /петнадесет/ 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. Промяна в броя свързани игрални автомати към системи за формиране на
премия джакпот:
- тип Magic Coin Jackpot, идентификационен номер MC JP 08-005 STCB;
- тип Classic Blend Jackpot System /CBJS/, идентификационни номера CBJS 03373.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
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Против - няма.
2.20.„ОЛИМП 09”ООД, гр. Пловдив /изх. № П-1986/25.09.12/,/вх. № И1986/14.09.12г./
На 14.09.2012 г. с вх. № И-1986, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 32,
чл. 38, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ОЛИМП 09” ООД,
гр. Пловдив, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомати, увеличаване 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 в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, район „Западен”,
кв. „Кишинев - Смирненски”, бул. „Пещерско шосе” № 61а.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора Удостоверение за
издаден лиценз № И-1845/29.08.2012 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 за извършване на промени в издадения лиценз на
„ОЛИМП 09” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, район
„Централен”, пл. „Съединение” № 3, ет. 3, офис 310, ЕИК: 200437621, представлявано от
Силвия Монева Монева - управител, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомати и
увеличаване с 1 /един/ брой игрален автомат с 8 /осем/ броя игрални места в игрална
зала с адрес: гр. Пловдив, район „Западен”, кв. „Кишинев - Смирненски”,
бул. „Пещерско шосе” № 61а.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 63 /шестдесет и три/
броя игрални автомата със 77 /седемдесет и седем/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „ОЛИМП 09” ООД, гр. Пловдив,
Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на
хазартни игри с игрални автомати, включващи следната промяна:
1. Подмяна на игрални автомати свързани към система за формиране на премия
джакпот:
- тип BGJP 60-04, версия Fusion, идентификационен номер JP 100609-005.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.21.„ОЛИМП 09”ООД, гр. Пловдив /изх. № П-1987/20.09.12/,/вх. № И1987/14.09.12г./
На 14.09.2012 г. с вх. № И-1987, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 32,
чл. 38, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ОЛИМП 09” ООД,
гр. Пловдив, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомати и утвърждаване на промени в
Задължителните игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
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игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ж.к. „Тракия”,
ул. „Съединение” № 27а.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора Удостоверение за
издаден лиценз № И-1841/29.08.2012 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 - 3 от Закона за хазарта,
председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта да разгледа
направеното искане и да вземе решение, с което:
І. Да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на
„ОЛИМП 09” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, район
„Централен”, пл. „Съединение” № 3, ет. 3, офис 310, ЕИК: 200437621, представлявано от
Силвия Монева Монева - управител, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ж.к. „Тракия”, ул. „Съединение” № 27а.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 53 /петдесет и три/
броя игрални автомата с 60 /шестдесет/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „ОЛИМП 09” ООД, гр. Пловидв,
Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на
хазартни игри с игрални автомати, включващи следната промяна:
1. Подмяна на игрални автомати свързани към система за формиране на премия
джакпот:
- тип BGJP 60.04, версия Fusion, идентификационен номер JP091104-011.
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.„СИМПЛИ ПЪРФЕКТ”ООД, гр. София /изх. № П-1988/20.09.12/,/вх. № И1988/14.09.12г./
На 14.09.2012 г. с вх. № И-1988, 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 „СИМПЛИ
ПЪРФЕКТ” ООД, гр. София, за намаляване с 10 /десет/ броя игрални автомати и
утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и правила за организиране и
провеждане на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. Стара
Загора, кв. „Казански”, бл. 23 - юг.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Разрешение №
И-1551/03.07.2012 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,
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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 даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на
„СИМПЛИ ПЪРФЕКТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Красно село”, ж.к. „Красно село”, бл. 183, ет. 8, ап. 32, ЕИК: 175406069, представлявано
от Калоян Стефанов Стефанов - управител, изразяващи се в намаляване с 10 /десет/ броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Стара Загора, кв. „Казански”, бл. 23 - юг.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 27 /двадесет и седем/
броя игрални автомати с 34 /тридесет и четири/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „СИМПЛИ ПЪРФЕКТ” ООД, 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 в системи за формиране на
премия джакпот:
- EGT Progressive Jackpot, VGJP1, идентификационен номер 12005;
- Vega Jackpot System, тип EGT – JS22, идентификационен номер 82749.
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.ЕТ„НУШИ-ТЕМЕНУЖКА ПЕТРОВА”, гр. Ботевград /изх. № П1989/20.09.12/,/вх. № И-1989/14.09.12г./
На 14.09.2012 г. с вх. № И-1989, 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 „НУШИ ТЕМЕНУЖКА ПЕТРОВА”, гр. Ботевград, 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. Правец, ул. “Елаша” № 6.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Разрешение №
И-1532/23.07.2012 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. 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 за извършване на промени в издадения лиценз на
ЕТ „НУШИ - ТЕМЕНУЖКА ПЕТРОВА” със седалище и адрес на управление:
гр. Ботевград, ул. „Цар Освободител” № 14, ЕИК: 131092777, представлявано от
Теменужка Петрова Микова /физическо лице - търговец/, изразяващи се в намаляване с
4 /четири/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Правец, ул. “Елаша” № 6.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 11 /единадесет/ броя
игрални автомати с 16 /шестнадесет/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на ЕТ „НУШИ - ТЕМЕНУЖКА ПЕТРОВА”, гр. Ботевград:
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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:
- тип BGJP 60-04, версия Fusion, идентификационен номер JP120109 – 003.
2. След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
№

Тип, версия

Производител

1.
2.

BGJP 20.11, 1.01
Vega Jackpot System EGT – JS22

“Казино Технологии” АД
“Евро Геймс Технолоджи” ООД

Идентификационен номер
JP 101102-036
82764

Удостоверение за
одобрен тип ДП
003
099

Процент на
отчисление
1.0
1.9

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.24.„КАЗИНО ГРУП”ООД, гр. София /изх. № П-1990/20.09.12/,/вх. № И1990/14.09.12г./
На 14.09.2012 г. с вх. № И-1990, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, чл. 32, чл. 38,
ал. 1 и 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „КАЗИНО ГРУП” ООД,
гр. София, за намаляване с 3 /три/ броя игрални автомати с 8 /осем/ броя игрални места,
за игрална зала с адрес: с. Негован, район „Нови Искър”, област София, ул. „Васил
Левски” № 28 А.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Разрешение №
И-1543/18.04.2012 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. 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 и 3 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага
на Държавната комисия по хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение,
с което:
Да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на „КАЗИНО
ГРУП” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Красно село”,
ул. „Ами Буе” № 1, ет. 3, ап. 9, ЕИК: 200778067, представлявано от Борислав Павлов
Иванов - управител, изразяващи се в намаляване с 3 /три/ броя игрални автомати с 8
/осем/ броя игрални места в игрална зала с адрес: с. Негован, район „Нови Искър”,
област София, ул. „Васил Левски” № 28 А.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 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.
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2.25.ЕТ„КОСТА АЛЕКСИЕВ НИКОЛОВ-КАН”, гр. Нова Загора /изх. № П1991/21.09.12/,/вх. № И-1991/14.09.12г./
На 14.09.2012 г. с вх. № И-1991, 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 ЕТ „КОСТА АЛЕКСИЕВ
НИКОЛОВ - КАН”, гр. Нова Загора, за подмяна на 2 /два/ 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 в игрална зала с адрес: гр. Нова Загора, ул. „Васил Левски” № 67А.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Разрешение №
И-1536/23.07.2012 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. 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 за извършване на промени в издадения лиценз на
ЕТ „КОСТА АЛЕКСИЕВ НИКОЛОВ - КАН” със седалище и адрес на управление:
гр. Нова Загора, ул. „Цар Освободител” № 27, ЕИК: 119034487, представляван от Коста
Алексиев Николов /физическо лице - търговец/, изразяващи се в подмяна на 2 /два/ броя
игрални автомати и намаляване с 2 /два / броя игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. Нова Загора, ул. „Васил Левски” № 67А.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 20 /двадесет/ броя
игрални автомати с 27 /двадесет и седем/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на ЕТ „КОСТА АЛЕКСИЕВ НИКОЛОВ - КАН”, гр. Нова Загора,
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 60-04, Fusion, с идентификационен № JP120328-013, като натрупаните
отчисления за премия джакпот ще бъдат добавени към функциониращата система Vega
Jackpot System, EGT – JS22, с идентификационен № 82760, което е регламентирано в чл.
18 ал. 2.
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”:
№
1.
2.
3.

Тип, версия

Производител

Идент. номер

BGJP 20.11, 1.01
EGT Progressive Jackpot, VGJP1
Vega Jackpot System, EGT – JS22

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

JP120319-003
10416
82760

Уд-ние за
одобрен тип ДП
003
011
099

Процент на
отчисл.
1.0
1.0
1.0

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
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изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.26.ЕТ„КОСТА АЛЕКСИЕВ НИКОЛОВ-КАН”, гр. Нова Загора /изх. № П2019/25.09.12/,/вх. № И-2019/17.09.12г./
На 17.09.2012 г. с вх. № И-2019, 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 „КОСТА
АЛЕКСИЕВ НИКОЛОВ-КАН”, гр. Нова Загора, за подмяна на 1 /един/ брой игрален
автомат с 4 /четири/ броя игрални места с 1 /един/ брой игрален автомат с 2 /два/ броя
игрални места, като в резултат от подмяната игралните места в залата се намаляват с 2
/два/ броя, намаляване с 8 /осем/ броя игрални автомати, 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
финансовия контрол при провеждане на хазартни игри с игрални автомати и образци
(документи) за счетоводна отчетност за игрална зала с адрес: гр. Несебър, кв. „Чайка”
№ 49 Б.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Разрешение №
И-1003/03.05.2012 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 за извършване на промени в издадения лиценз на
„ЕТ „КОСТА АЛЕКСИЕВ НИКОЛОВ-КАН” със седалище и адрес на управление:
гр. Нова Загора, област Сливен, ул. „Цар Освободител” № 27, ЕИК: 119034487,
представляван от Коста Алексиев Николов /физическо лице – търговец/, изразяващи се в
подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат с 4 /четири/ броя игрални места с 1 /един/
брой игрален автомат с 2 /два/ броя игрални места, като в резултат от подмяната
игралните места в залата се намаляват с 2 /два/ броя и намаляване с 8 /осем/ броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Несебър, кв. „Чайка” № 49 Б.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 15 /петнадесет/ броя
игрални автомати с 16 /шестнадесет/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „ЕТ „КОСТА АЛЕКСИЕВ НИКОЛОВ-КАН”, гр. Нова Загора:
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 BGJP 60-04, версия Fusion, идентификационен № JP120403-003.
2. Промяна в броя свързани игрални автомати към система за формиране на
премия джакпот:
- тип BGJP 20.11, версия 1.01, идентификационен № JP 050917-006.
3. След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
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№
1.
2.

Тип, версия

Производител

BGJP 20.11, 1.01
Classic Blend Jackpot System (CBJS)

„Казино Технологии” АД
„Евро Геймс Технолоджи” ООД

Идентификационен
номер
JP 050917-006
81992

Удостоверение за
одобрен тип ДП
003
022.1

Процент на
отчисления
1.0
1.9

ІІІ. Да утвърди на „ЕТ „КОСТА АЛЕКСИЕВ НИКОЛОВ-КАН”, гр. Нова Загора:
Задължителни правила за организация на работата и финансовия контрол при
провеждане на хазартни игри с игрални автомати и образци (документи) за счетоводна
отчетност, включващи следната 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.
2.27.ЕТ„КОСТА АЛЕКСИЕВ НИКОЛОВ-КАН”, гр. Нова Загора /изх. № П2044/25.09.12/,/вх. № И-2044/19.09.12г./
На 19.09.2012 г. с вх. № И-2044, 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 „КОСТА
АЛЕКСИЕВ НИКОЛОВ-КАН”, гр. Нова Загора, за подмяна на 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, и в Задължителни
правила за организация на работата и финансовия контрол при провеждане на хазартни
игри с игрални автомати и образци (документи) за счетоводна отчетност за игрална зала
с адрес: гр. Бургас, кв. „Сарафово”, УПИ VІІІ в кв. 51.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Разрешение №
И-658/02.04.2012 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. 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 за извършване на промени в издадения лиценз на
ЕТ „КОСТА АЛЕКСИЕВ НИКОЛОВ-КАН” със седалище и адрес на управление:
гр. Нова Загора, област Сливен, ул. „Цар Освободител” № 27, ЕИК: 119034487,
представляван от Коста Алексиев Николов /физическо лице – търговец/, изразяващи се в
подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Бургас,
кв. „Сарафово”, УПИ VІІІ в кв. 51.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 20 /двадесет/ броя
игрални автомати с 22 /двадесет и два/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „ЕТ „КОСТА АЛЕКСИЕВ НИКОЛОВ-КАН”, гр. Нова Загора,
Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри с игрални автомати, включващи следните промени:
1. Деинсталиране на системи за формиране на премия джакпот - 2 /два/ броя:
- тип BGJP 20.11, версия 1.01, идентификационен № JP 110222-004;
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- тип Classic Blend Jackpot System (CBJS), идентификационен № 81270.
2. Инсталиране на система за формиране на премия джакпот - 1 /един/ брой:
- Vega Jackpot System, тип EGT-JS22, идентификационен № 83623.
3. Промяна на размера на паричните средства, които могат да се изплащат в брой.
4. След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
№
1.
2.

Тип, версия

Производител

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

“Казино Технологии” АД
“Евро Геймс Технолоджи” ООД

Идентификационен номер
JР 110222-005
83623

Удостоверение за
одобрен тип ДП
052
099

Процент на
отчисления
2.0
1.9

ІІІ. Да утвърди на „ЕТ „КОСТА АЛЕКСИЕВ НИКОЛОВ-КАН”, гр. Нова Загора,
Задължителни правила за организация на работата и финансовия контрол при
провеждане на хазартни игри с игрални автомати и образци (документи) 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.
2.28.„ПРОЕКТ - 2007”ЕООД, гр. София /изх. № П-1996/21.09.12/,/вх. № И1996/14.09.12г./
На 14.09.2012 г. с вх. № И-1996, в съответствие с чл. 22, ал. 1, чл. 32, чл. 38, ал.
1-3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ПРОЕКТ - 2007” ЕООД,
гр. София, за подмяна на 10 /десет/ 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”, 10-ти
микрорайон, ул. „Гоце Делчев” № 9, УПИ VІІІ, кв. 30.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора Удостоверение за
издаден лиценз № И-1719/30.07.2012 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 т. 11, чл. 38, ал. 1 - 3 и чл. 69, ал. 1 и 3 от Закона за хазарта,
председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта да разгледа
направеното искане и да вземе решение, с което:
І. Да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на
„ПРОЕКТ - 2007” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Люлин”, ж.к. „Люлин 10”, ул. „Гоце Делчев” № 9, търг. комплекс „Принцеса”,
ЕИК: 175212881, представлявано от Манол Иванов Вълчев - управител, за подмяна на 10
/десет/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, ж.к. „Люлин”, 10-ти
микрорайон, ул. „Гоце Делчев” № 9, УПИ VІІІ, кв. 30.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация с 42 /четиридесет и
два/ броя игрални автомати с 47 /четиридесет и седем/ броя игрални места.
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ІІ. Да утвърди на „ПРОЕКТ - 2007” 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:
- Classic Blend Jackpot System (CBJS), с идентификационен № CBJS 73167 натрупаните отчисления за премия „джакпот” ще бъдат стартови за новата система Vega
Jackpot System, EGT-JS 22, с идент. № 83492, което е регламентирано в чл. 6, ал. 5.
2. Инсталиране на 1 /един/ брой система за формиране на премия джакпот:
- Vega Jackpot System, EGT-JS 22, с идентификационен № 83492.
3. Преустановява се провеждането на бонус игра „Щастливата рулетка”.
4. Преустановява се провеждането на ежедневна парична премия „Колелото на
късмета”.
5. Преустановява се провеждането на периодична парична премия „ Три години
игрална зала РИО”.
6. След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
№

Тип, версия

Производител

Идент. номер

1.
2.
3.
4.
5.

BGJP 20.11, 1.01
Vega Jackpot System, EGT-JS 22
CGI IMPERIUM, CMSJ
BGJP 60-04, Fusion
Atronic Progressive Link, King Kong Cash

“Казино Технологии” АД
“Евро Геймс Технолоджи” ООД
“Казино енд гейминг Индъстри” ЕООД
“Казино Технологии” АД
Atronic International GmbH

JP 080609-024
83492
CGI–CMSJ-0003
JP 080609-025
43164367

Уд-ние за
одобрен тип
ДП
003
099
068
052
054

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.„БОРА 3001”ООД, гр. София /изх. № П-2093/27.09.12/,/вх. № И-2093/21.09.12г./
На 21.09.2012 г. с вх. № И-2093, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 32,
чл. 38, ал. 1- 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „БОРА 3001” ООД,
гр. София, за намаляване с 24 /двадесет и 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. София, ж.к. „Люлин
ІІІ”, бул. “Захари Стоянов” № 2, кв. 47 – Кооперативен пазар.
Искането е за вписване на промени в издадено Удостоверение за издаден лиценз
№ И-1726/31.08.2012 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 за извършване на промени в издадения лиценз на „БОРА
3001” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Люлин”, кв. „Люлин 3”,
бул. „Захари Стоянов” № 2, ЕИК: 200248510, представлявано от Пепа Димитрова
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Процент
на
отчисл.
1.0
1.9
1.0
4.5
1.5

Момчилова – Колева - управител, изразяващи се в намаляване с 24 /двадесет и четири/
броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, ж.к. „Люлин ІІІ”, бул. “Захари
Стоянов” № 2, кв. 47 – Кооперативен пазар.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 53 /петдесет и три/
броя игрални автомати с 99 /деветдесет и девет/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „БОРА 3001” ООД, гр. София, Задължителни игрални условия и
правила за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални автомати, включващи
следните промени:
1. Деинсталиране на 1 /един/ брой система за формиране на премия джакпот:
- TOP MANIA, с идентификационен № JP-09000-007 .
2. В раздел ІV, чл. 19, т. Х се регламентира начинът на разпределение на
натрупаната сума от подлежащата на деинсталиране система за формиране на премия
джакпот TOP MANIA, с идентификационен № JP-09000-007, чрез еднократна бонус игра
„РИО КЕШ”.
Всички награди са за сметка на организатора.
3. След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия „Джакпот”:
№

Тип, версия

Производител

Идент. номер

1.
2.
3.
4.
5.

BGJP 20.11, 1.01
BGJP 20.11, 1.01
BGJP 60-04, Fusion
CGI IMPERIUM, CMSJ
Atronic Progressive Link King Kong CASH

“Казино Технологии” АД
“Казино Технологии” АД
“Казино Технологии” АД
“Казино енд Гейминг Индъстри” ЕООД
Atronic International GmbH

JP081211-028
JP081211-029
JP120417-005
CGI-CMSJ-0001
1417803002

Уд-ние за
одобрен
тип ДП
003
003
052
068
054

Процент
на
отчисл.
1.0
0.5
2.5
1.5
1.5

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.30.„ВИВА ГЕЙМ”ЕООД, гр. Варна /изх. № П-1997/21.09.12/,/вх. № И1997/14.09.12г./
На 14.09.2012 г. с вх. № И-1997, 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 „ВИВА
ГЕЙМ” ЕООД, гр. Варна, 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. Варна, бул. „Владислав
Варненчик” № 110.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Разрешение №
И-1374/22.06.2012 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:
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І. Да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на „ВИВА
ГЕЙМ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Варна, р-н „Одесос”,
бул. „Владислав Варненчик” № 110, ЕИК: 148138275, представлявано от Цветелина
Галинова Здравкова - управител, изразяващи се в подмяна на 3 /три/ броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Варна, бул. „Владислав Варненчик” № 110.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 20 /двадесет/ броя
игрални автомати с 20 /двадесет/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „ВИВА ГЕЙМ” ЕООД, гр. Варна:
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:
- тип Classic Blend Jackpot System (CBJS), идентификационен номер CBJS 07626.
2. Нови бонус игри:
- седмична бонус игра;
- всекидневна бонус игра „ВТОРИ ШАНС”.
Паричните награди за бонус игрите 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.
2.31.„ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ”ЕООД, гр. Варна /изх. № П-2006/21.09.12/,/вх. № И2006/17.09.12г./
На 17.09.2012 г. с вх. № И-2006, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, чл. 32, чл. 38,
ал. 1 и 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ЖЕЛЕВ И
СИНОВЕ” ЕООД, гр. Варна, за намаляване с 1 /един/ брой игрален автомат за игрална
зала с адрес: гр. Варна, ул. „27-ми Юли” № 22-24.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Разрешение №
И-1622/23.07.2012 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. 3 и чл. 38, ал. 1 и 3 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага
на Държавната комисия по хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение,
с което:
Да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на „ЖЕЛЕВ И
СИНОВЕ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, р-н „Приморски”,
ул. „Явор”, бл. 3, вх. В, ет. 3, ап. 34, ЕИК: 103123564, представлявано от Ангел Иванов
Желев - управител, изразяващи се в намаляване с 1 /един/ брой игрален автомат в
игрална зала с адрес: гр. Варна, ул. „27-ми Юли” № 22-24.
След промените в игралната зала ще бъдат разположени 30 /тридесет/ броя
игрални автомати с 35 /тридесет и пет/ броя игрални места.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
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Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.32.„ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ”ЕООД, гр. Варна /изх. № П-2007/21.09.12/,/вх. № И2007/17.09.12г./
На 17.09.2012 г. с вх. № И-2007, 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 “ЖЕЛЕВ И
СИНОВЕ” ЕООД, гр. Варна, за подмяна на 4 /четири/ 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. Варна, ул. „Д-р Пискюлиев” № 62.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Разрешение №
И-1623/02.04.2012 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. 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 за извършване на промени в издадения лиценз на “ЖЕЛЕВ
И СИНОВЕ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район
„Приморски”, ул. Явор, бл. 3, вх. В, ет. 3, ап. 34, ЕИК: 103123564, представлявано от
Ангел Иванов Желев – управител, изразяващи се в подмяна на 4 /четири/ броя игрални
автомати и намаляване с 2 /два/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Варна,
ул. „Д-р Пискюлиев” № 62.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 38 /тридесет и осем/
броя игрални автомати с 43 /четиридесет и три/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на “ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД, гр. Варна, 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:
- WMSP, Money to Burn, с идентификационен № 410800051.
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 игралната зала са инсталирани 5 /пет/ броя системи за формиране на премия
джакпот, както следва:
№

Тип, версия

Производител

Произв. номер

1.
2.
3.
4.
5.

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

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

JP060113-028
05090
CBJS 03596
CBJS 08654
43031421

Уд-ние №
ДП
003
011
022
022
071

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

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
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За - 5
Против - няма.
2.33.„ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ”ЕООД, гр. Варна /изх. № П-2008/21.09.12/,/вх. № И2008/17.09.12г./
На 17.09.2012 г. с вх. № И-2008, 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 “ЖЕЛЕВ И
СИНОВЕ” ЕООД, гр. Варна, 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 за игрална зала с адрес: гр. Варна,
ул. „Алеко Константинов” № 13.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Разрешение №
И-1625/23.07.2012 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. 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 за извършване на промени в издадения лиценз на “ЖЕЛЕВ
И СИНОВЕ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район
„Приморски”, ул. Явор, бл. 3, вх. В, ет. 3, ап. 34, ЕИК: 103123564, представлявано от
Ангел Иванов Желев – управител, изразяващи се в подмяна на 6 /шест/ броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Варна, ул. „Алеко Константинов” № 13.
След промените в игралната зала ще бъдат разположени и експлоатирани 21
/двадесет и един/ броя игрални съоръжения с 25 /двадесет и пет/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на “ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД, гр. Варна, 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:
- WMSP, Money to Burn, с идентификационен № 410800051.
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 игралната зала са инсталирани 5 /пет/ броя системи за формиране на премия
“Джакпот”, както следва:
№

Тип, версия

Производител

Производствен номер

1.
2.
3.
4.
5.

BGJP 20.11, 1.01
EGT Progressive Jackpot VGJP 1
Classic Blend Jackpot System (CBJS)
BGJP 60-04, Fusion
WMSP, Money to Burn

“Казино Технологии” АД
“Евро Геймс Технолоджи” ООД
“Евро Геймс Технолоджи” ООД
“Казино Технологии” АД
WMS Gaming Inc.

JP070403-018
07573
CBJS 08653
JP120312-024
410800051

Уд-ние №
ДП
003
011
022
052
053

Процентна
отчисл.
1,0
2,0
2,0
2,0
1,45

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.

58

2.34.„ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ”ЕООД, гр. Варна /изх. № П-2009/24.09.12/,/вх. № И2009/17.09.12г./
На 17.09.2012 г. с вх. № И-2009, 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 „ЖЕЛЕВ И
СИНОВЕ” ЕООД, гр. Варна, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати, увеличаване с
1 /един/ брой игрален автомат и утвърждаване на промени в Задължителни игрални
условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Варна, район „Приморски”, ул. „Дубровник” № 4.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Разрешение №
И-1626/23.07.2012 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. 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 за извършване на промени в издадения лиценз на “ЖЕЛЕВ
И СИНОВЕ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район
„Приморски”, ул. Явор, бл. 3, вх. В, ет. 3, ап. 34, ЕИК: 103123564, представлявано от
Ангел Иванов Желев – управител, изразяващи се в подмяна на 2 /два/ броя игрални
автомати и увеличаване с 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес:
гр. Варна, район „Приморски”, ул. „Дубровник” № 4.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 33 /тридесет и три/
броя игрални автомати с 38 /тридесет и осем/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на “ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД, гр. Варна, Задължителни игрални
условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални автомати,
включващи следните промени:
1. Подмяна на игрални автомати към система за формиране на премия джакпот:
- BGJP 60-04, Fusion, с идентификационен № JP 071105-018.
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.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.35.„ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ”ЕООД, гр. Варна /изх. № П-2010/25.09.12/,/вх. № И2010/17.09.12г./
На 17.09.2012 г. с вх. № И-2010, 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 „ЖЕЛЕВ И
СИНОВЕ” ЕООД, гр. Варна, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомати с 5 /пет/ броя
игрални места с 5 /пет/ броя игрални автомати с 36 /тридесет и шест/ броя игрални
места, в следствие на което игралните места се увеличават с 31 /тридесет и един/ броя,
намаляване с 11 /единадесет/ броя игрални автомати и утвърждаване на промени в
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Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. Варна, ул. „Братя Шкорпил” № 26 Б.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Разрешение №
И-1125-1/12.03.2012 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. 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 за извършване на промени в издадения лиценз на „ЖЕЛЕВ
И СИНОВЕ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район „Приморски”,
ул. „Явор”, бл. 3, вх. В, ет. 3, ап. 34, ЕИК: 103123564, представлявано от Ангел Иванов
Желев - управител, изразяващи се в подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомати с 5 /пет/
броя игрални места с 5 /пет/ броя игрални автомати с 36 /тридесет и шест/ броя игрални
места, в следствие на което игралните места се увеличават с 31 /тридесет и един/ броя,
намаляване с 11 /единадесет/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Варна,
ул. „Братя Шкорпил” № 26 Б.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 9 /девет/ броя игрални
автомати с 40 /четиридесет/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД, гр. Варна:
Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на
хазартни игри с игрални автомати, включващи следните промени:
1. Деинсталиране на системи за формиране на премия джакпот - 2 /два/ броя:
- тип BGJP 20.11, версия 1.01, идентификационен номер JP081006-004;
- тип BGJP 60-04, Fusion, идентификационен номер JP110615-009.
2. Инсталиране на система за формиране на премия джакпот - 1 /един/ брой:
- тип BGJP 20.11, версия 1.01, идентификационен номер JP 060113-024.
3. След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
№

Тип, версия

Производител

1.
2.
3.

EGT Progressive Jackpot, VG JP-1
Classic Blend Jackpot System (CBJS)
BGJP 20.11, 1.01

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

Идентификационен номер
07577
CBJS08649
JP 060113-024

Удостоверение за
одобрен тип ДП
011
022
003

Процент на
отчисление
2.0
2.0
1.0

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.36.„ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ”ЕООД, гр. Варна /изх. № П-2011/21.09.12/,/вх. № И2011/17.09.12г./
На 17.09.2012 г. с вх. № И-2011, 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 „ЖЕЛЕВ И
СИНОВЕ” ЕООД, гр. Варна, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат и намаляване с
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1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Варна, ж.к. „Владислав
Варненчик”, І микрорайон, Битов комбинат „Владислав Варненчик”, тяло V.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Разрешение №
И-1631/23.07.2012 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. Внесени са
дължимите държавни такси, поради което и на основание чл. 33, ал. 9, във връзка с
чл. 22, ал. 1, т. 3, чл. 38, ал. 1 и 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 за извършване на промени в издадения лиценз на „ЖЕЛЕВ И
СИНОВЕ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район „Приморски”,
ул. „Явор”, бл. 3, вх. В, ет. 3, ап. 34, ЕИК: 103123564, представлявано от Ангел Иванов
Желев - управител, изразяващи се в подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат и
намаляване с 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Варна,
ж.к. „Владислав Варненчик”, І микрорайон, Битов комбинат „Владислав Варненчик”,
тяло V.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 29 /двадесет и девет/
броя игрални автомати с 34 /тридесет и четири/ 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.
2.37.„ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ”ЕООД, гр. Варна /изх. № П-2012/21.09.12/,/вх. № И2012/17.09.12г./
На 17.09.2012 г. с вх. № И-2012, 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 „ЖЕЛЕВ И
СИНОВЕ” ЕООД, гр. Варна, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомати, намаляване
със 7 /седем/ броя игрални автомати с 48 /четиридесет и 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. Варна,
ул. „Андрей Сахаров” № 2, търговски център „Гранд Мол Варна”, ет. 2, обект № 3022.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Разрешение №
И-1197/06.06.2012 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:
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І. Да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на „ЖЕЛЕВ
И СИНОВЕ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район „Приморски”,
ул. „Явор”, бл. 3, вх. В, ет. 3, ап. 34, ЕИК: 103123564, представлявано от Ангел Иванов
Желев - управител, изразяващи се в подмяна на 3 /три/ броя игрални автомати и
намаляване със 7 /седем/ броя игрални автомати с 48 /четиридесет и осем/ броя игрални
места в игрална зала с адрес: гр. Варна, ул. „Андрей Сахаров” № 2, търговски център
„Гранд Мол Варна”, ет. 2, обект № 3022.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 24 /двадесет и четири/
броя игрални автомати със 31 /тридесет и един/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД, гр. Варна:
Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на
хазартни игри с игрални автомати, включващи следните промени:
Промяна на броя игрални автомати свързани в системи за формиране на премия
джакпот:
- тип EGT Progressive Jackpot, VGJP 1, идентификационен номер 07574;
- тип Classic Blend Jackpot System (CBJS), идентификационен номер CBJS 03800;
- тип BGJP 60-04, версия Fusion, идентификационен номер JP110316-007.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.38.„ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ”ЕООД, гр. Варна /изх. № П-2013/21.09.12/,/вх. № И2013/17.09.12г./
На 17.09.2012 г. с вх. № И-2013, 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 „ЖЕЛЕВ И
СИНОВЕ” ЕООД, гр. Варна, за подмяна на 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. Белене,
ул. „България” № 33, ет. 1.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Разрешение №
И-1675/28.08.2012 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 даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на „ЖЕЛЕВ
И СИНОВЕ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район „Приморски”,
ул. „Явор”, бл. 3, вх. В, ет. 3, ап. 34, ЕИК: 103123564, представлявано от Ангел Иванов
Желев - управител, изразяващи се в подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Белене, ул. „България” № 33, ет. 1.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 15 /петнадесет/ броя
игрални автомати с 15 /петнадесет/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД, гр. Варна:
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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 EGT Progressive Jackpot VGJP1, идентификационен номер 07577.
2. Инсталиране на система за формиране на премия джакпот - 1 /един/ брой:
- тип EGT Progressive Jackpot VGJP1, идентификационен номер 07575.
3. След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
№

Тип, версия

Производител

1.
2.
3.

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

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

Идентификационен номер
07575
CBJS 05196
JP081006-004

Удостоверение за
одобрен тип ДП
011
022
003

Процент на
отчисление
2.0
1.5
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.
2.39.„ЕКЗА ГРУП”ООД, гр. Варна /изх. № П-2014/21.09.12/,/вх. № И-2014/17.09.12г./
На 17.09.2012 г. с вх. № И-2014, 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 „ЕКЗА ГРУП” ООД,
гр. Варна, за увеличаване с 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 за игрална зала с адрес: гр. Варна, ул. „Ян Палах” № 4.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Разрешение №
И-1635/23.07.2012 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. 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 за извършване на промени в издадения лиценз на „ЕКЗА
ГРУП” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район „Одесос”, ул. „Цар
Петър” № 12, ЕИК: 103902195, представлявано от Ангел Иванов Желев - управител,
изразяващи се в увеличаване с 6 /шест/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. Варна, ул. „Ян Палах” № 4.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 27 /двадесет и седем/
броя игрални автомати с 32 /тридесет и два/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „ЕКЗА ГРУП” ООД, гр. Варна:
Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на
хазартни игри с игрални автомати, включващи следната промяна:
1. Инсталиране на система за формиране на премия джакпот - 1 /един/ брой:
- Atronic Progressive Link тип King Kong Cash, идентификационен номер
SK22G200R0720F01012.
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2. След промяната в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
№

Тип, версия

Производител

1.
2.
3.
4.

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

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

5.

Atronic International GmbH

Идентификационен
номер
JP 060629-001
JP 071203-006
CBJS 03655
05177
SK22G200R0720F0
1012

Удостоверение
за одобрен тип
ДП
003
052
022
011

Процент
на
отчисление
1.0
2.0
1.5
1.5

054

4.0

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.40.„МАКАО 2”ООД, гр. Пловдив /изх. № П-1998/21.09.12/,/вх. № И-1998/14.09.12г./
На 14.09.2012 г. с вх. № И-1998, 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 „МАКАО 2” ООД,
гр. Пловдив, 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. Пловдив, ул. „Никола
Вапцаров” № 115.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Удостоверение
за издаден лиценз № И-1872/29.08.2012 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 3 от Закона за хазарта,
председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта да разгледа
направеното искане и да вземе решение, с което:
І. Да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на
„МАКАО 2” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, район „Южен”, ул.
„Братя Бъкстон” № 99, ЕИК: 115855846, представлявано от Цветелина Иванова
Четрафилова - управител и Динко Георгиев Миленчев - управител, заедно и поотделно,
изразяващи се в намаляване с 4 /четири/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. Пловдив, ул. „Никола Вапцаров” № 115.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 63 /шестдесет и три/
броя игрални автомата с 68 /шестдесет и осем/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „МАКАО 2” ООД, гр. Пловдив,
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 Gold Club Mystery Progressive Jackpot, идентификационен № 350018.
2. Промяна на броя игрални автомати свързани към система за формиране на
премия джакпот:
- тип Classic Blend Jackpot System (CBJS), идентификационен номер CBJS 05418.
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3. След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
№
1.
2.
3.
4.
5.

“Казино Технологии” АД
“Евро Геймс Технолоджи” ООД
“Евро Геймс Технолоджи” ООД
“ДЖИ.ПИ.ЕЛ” ЕООД

Идентификационен номер
JP 070723-030
05123
CBJS 05418
JP 00035

Удостоверение за
одобрен тип ДП
003
011
022
057

Процент на
отчисления
1.0
1.5
1.5
1.5

Atronic International GmbH

3000003738

084

1.0

Тип, версия

Производител

BGJP 20.11, 1.01
EGT Progressive Jackpot тип VGJP1
Classic Blend Jackpot System (CBJS)
JOPPY тип JP-Pro
Atronic Progressive Link Oxygen
тип CASH FEVER

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.41.СД„ЕЛДОРАДО-НПР-ИМПОРТ-ЕКСПОРТ-СИЕ”, гр. Панагюрище /изх. № П2000/20.09.12/,/вх. № И-2000/14.09.12г./
На 14.09.2012 г. с вх. № И-2000, 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 СД „ЕЛДОРАДОНПР-ИМПОРТ-ЕКСПОРТ-СИЕ”, гр. Панагюрище, 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. Панагюрище, ул. „Асен Златаров” № 1.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Разрешение №
И-1414/03.07.2012 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 за извършване на промени в издадения лиценз на
СД „ЕЛДОРАДО-НПР-ИМПОРТ-ЕКСПОРТ-СИЕ” със седалище и адрес на управление:
гр. Панагюрище, ул. „30-ти Април” № 52, ЕИК: 112050243, представлявано от Димитър
Николаев Митев – управител, изразяващи се в намаляване с 4 /четири/ броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Панагюрище, ул. „Асен Златаров” № 1.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 14 /четиринадесет/
броя игрални автомати с 18 /осемнадесет/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на СД „ЕЛДОРАДО-НПР-ИМПОРТ-ЕКСПОРТ-СИЕ”, гр.
Панагюрище:
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:
- Atronic Progressive Link, тип King Kong Cash, идентификационен номер
14327336.
2. След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
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№

Тип, версия

Производител

1.
2.
3.

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

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

Идентификационен номер
JP 080618-100
CBJS 03698
JP090107-010

Удостоверение за
одобрен тип ДП
003
022
052

Процент на
отчисление
1.0
1.5
4.5

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.42.СД„ЕЛДОРАДО-НПР-ИМПОРТ-ЕКСПОРТ-СИЕ”, гр. Панагюрище /изх. № П2098/27.09.12/,/вх. № И-2098/21.09.12г./
На 21.09.2012 г. с вх. № И-2098, 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 СД „ЕЛДОРАДОНПР-ИМПОРТ-ЕКСПОРТ-СИЕ”, гр. Панагюрище, за намаляване с 2 /два/ броя игрални
автомата и утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и правила за
организиране и провеждане на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес:
гр. Панагюрище, ул. „Георги Бенковски”, УПИ ХІІ, в кв. 207.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Разрешение №
И-1451/22.06.2012 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 за извършване на промени в издадения лиценз на
СД „ЕЛДОРАДО-НПР-ИМПОРТ-ЕКСПОРТ-СИЕ” със седалище и адрес на управление:
гр. Панагюрище, ул. „30-ти Април” № 52, ЕИК: 112050243, представлявано от Димитър
Николаев Митев – управител, изразяващи се в намаляване с 2 /два/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. Панагюрище, ул. „Георги Бенковски”, УПИ ХІІ, в
кв. 207.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 16 /шестнадесет/ броя
игрални автомата със 16 /шестнадесет/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на СД „ЕЛДОРАДО-НПР-ИМПОРТ-ЕКСПОРТ-СИЕ”,
гр. Панагюрище:
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 системa за формиране на
премия джакпот:
- тип BGJP 60-04, версия Fusion, идентификационен номер JP 090603-107.
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.
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Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.43.„ПРИНЦ-1”ЕООД, гр. Търговище /изх. № П-2001/21.09.12/,/вх. № И2001/14.09.12г./
На 14.09.2012 г. с вх. № И-2001, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 32,
чл. 38, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ПРИНЦ - 1” ЕООД,
гр. Търговище, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомати, 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. Търговище, ул. „Стефан Караджа” № 11.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Разрешение №
И-1450/22.06.2012 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 за извършване на промени в издадения лиценз на „ПРИНЦ
- 1” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Търговище, ул. „Стефан Караджа”
№ 4, ЕИК: 200453636, представлявано от Орлин Младенов Алексиев - управител,
изразяващи се в подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомати, намаляване с 4 /четири/ броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Търговище, ул. „Стефан Караджа” № 11.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 19 /деветнадесет/ броя
игрални автомати с 24 /двадесет и четири/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „ПРИНЦ - 1” ЕООД, гр. Търговище:
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:
- Atronic Progressive Link, тип King Kong Cash, идентификационен № 43056610.
2. Инсталиране на система за формиране на премия джакпот - 1 /един/ брой:
- Vega Jackpot System, тип EGT-JS22, идентификационен № 83560.
3. След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
№
1.
2.
3.
4.
5.

Тип, версия

Производител

BGJP 20.11, 1.01
EGT Progressive Jackpot тип VGJP1
Classic Blend Jackpot System (CBJS)
JOPPY тип JP-Pro
Vega Jackpot System тип EGT-JS22

„Казино Технологии” АД
„Евро Геймс Технолоджи” ООД
„Евро Геймс Технолоджи” ООД
„ДЖИ.ПИ.ЕЛ” ЕООД
„Евро Геймс Технолоджи” ООД

Идентификационен номер
JP 080618-013
09047
81506
JP 00026
83560

Удостоверение за
одобрен тип ДП
003
011
022
057
099

Процент на
отчисления
1.0
1.6
1.4
0.5
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.
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2.44.„МОТ 70”ЕООД, гр. Бургас /изх. № П-2005/21.09.12/,/вх. № И-2005/17.09.12г./
На 17.09.2012 г. с вх. № И-2005, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 32,
чл. 38, ал. 1- 3, е подадено писмено искане от „МОТ 70” ЕООД, гр. Бургас, за
намаляване с 5 /пет/ 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. „Свети Влас”, община Несебър, ул. „Цар Симеон”
№ 25.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Разрешение №
И-688/18.04.2012 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
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 за извършване на промени в издадения лиценз на „МОТ
70” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ж.к. „Славейков”, бл. 13,
вх. 2, ет. 6, ап. 18, ЕИК: 102926909, представлявано от Димитър Кръстев Кръстев управител, изразяващи се в намаляване с 5 /пет/ броя игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. „Свети Влас”, община Несебър, ул. „Цар Симеон” № 25.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 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. Промяна на броя игрални автомати, свързани към система за формиране на
премия джакпот:
- ST-JPD, 1.01, с идентификационен № ДП 0426 – /от 20 на 15/.
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. 23 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.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.45.„МОТ 70”ЕООД, гр. Бургас /изх. № П-2082/26.09.12/,/вх. № И-2082/21.09.12г./
На 21.09.2012 г. с вх. № И-2082, 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 7 /седем/ броя игрални автомати и утвърждаване на промени в
Задължителните игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
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игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Бургас, ж.к. „Братя Миладинови”,
срещу бл. № 5.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора Разрешение №
И-189/14.02.2012 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 - 3 от Закона за хазарта,
председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта да разгледа
направеното искане и да вземе решение, с което:
І. Да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на „МОТ
70” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ж.к. „Славейков” бл. 13,
вх. 2, ет. 6, ап. 18, ЕИК: 102926909, представлявано от Димитър Кръстев Кръстев –
управител, изразяващи се в подмяна на 7 /седем/ броя игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Бургас, ж.к. „Братя Миладинови”, срещу бл. № 5.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 20 /двадесет/ броя с 20
/двадесет/ 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. Деинсталиране на 1 /един/ брой система за формиране на премия джакпот:
- MFJS-Mystery Fever Jackpot System, MFJS-900, идентификационен
номер 090033.
2. Промяна в броя свързани игрални автомати в система за формиране на премия
джакпот:
- Classic Blend Jackpot System (CBJS), идентификационен номер CBJS 07538.
3. След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
№

Тип, версия

Производител

1.
2.
3.

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

4.

DGP - Jewel Jackpots, ver.1.00

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

JP081030-001
07607
CBJS 07538

Удостоверение за одобрен
тип ДП
003
011
022

ДП 0342

073

Идентификационен
номер

Процент на
отчисления
1,0
1,5
1,9
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.
2.46.ЕТ„БАИ – МИЛЕН ТОТЕВ”, гр. Бургас /изх. № П-2041/24.09.12/,/вх. № И2041/19.09.12г./
На 19.09.2012 г. с вх. № И-2041, 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 „БАИ - МИЛЕН
ТОТЕВ”, гр. Бургас, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати и утвърждаване на
промени в Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на
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хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. Бургас, ж.к. „Славейков”,
кв. 36, между бл. 21 и бл. 65.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Разрешение №
И-241 от 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. Внесени са
дължимите държавни такси, поради което и на основание чл. 33, ал. 9, във връзка с
чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 38, ал. 1 – 3 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ
предлага на Държавната комисия по хазарта да разгледа направеното искане и да вземе
решение, с което:
І. Да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на ЕТ „БАИ
– МИЛЕН ТОТЕВ” със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ж.к. „Славейков”,
бл. 13, вх. 4, ет. 7, ЕИК: 102082513, представляван от Милен Генов Тотев /физическо
лице – търговец/, изразяващи се в подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати в игрална
зала с адрес: гр. Бургас, ж.к. „Славейков”, кв. 36, между бл. 21 и бл. 65.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 23 /двадесет и три/
броя игрални автомати с 23 /двадесет и три/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на ЕТ „БАИ – МИЛЕН ТОТЕВ”, гр. Бургас, Задължителни игрални
условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални автомати,
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.
2.47.„ЛОТОС”ООД, гр. Сливен /изх. № П-2017/21.09.12/,/вх. № И-2017/17.09.12г./
На 17.09.2012 г. с вх. № И-2017, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 1, т. 3, чл. 32,
чл. 38, ал. 1 и ал. 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ЛОТОС” ООД,
гр. Сливен, за увеличаване с 1 /един/ брой игрален автомат с шест броя игрални места в
игрална зала с адрес: гр. Сливен, бул. „Георги Данчев”, атракционна площадка КВК.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Разрешение №
И-1465/03.07.2012 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, ал. 1, т. 1, т. 3, чл. 32, 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 за извършване на промяна в издадения лиценз на
„ЛОТОС” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, бул. „Хаджи Димитър”
№ 1, ап. 7, ЕИК: 119639333, представлявано от Жечко Колев Дончев – управител и Руси
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Димитров Грънчев – управител, заедно и поотделно, изразяваща се в увеличаване с
1 /един/ брой игрален автомат с 6 /шест/ броя игрални места в игрална зала с адрес:
гр. Сливен, бул. “Георги Данчев”, атракционна площадка КВК.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 23 /двадесет и три/
броя игрални автомати с 28 /двадесет и осем/ броя игрални места.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.48.ЕТ„СИ-ЕЛ-ЕЛИТ-ЖЕЧО МАРИНОВ”, гр. Бургас /изх. № П-2020/24.09.12/,/вх.
№ И-2020/18.09.12г./
На 18.09.2012 г. с вх. № И-2020, 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 намаляване със 7 /седем/ 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: к. к. „Слънчев
Бряг-Изток”, УПИ ІV, кв. 27.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Разрешение №
И-1133/06.06.2012 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 за извършване на промени в издадения лиценз на ЕТ „СИЕЛ-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 - физическо лице – търговец, изразяващи се в намаляване със 7 /седем/
броя игрални автомати в игрална зала с адрес: к. к. „Слънчев Бряг-Изток”, УПИ ІV,
кв. 27.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 20 /двадесет/ броя
игрални автомати с 20 /двадесет/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на ЕТ „СИ-ЕЛ-ЕЛИТ – ЖЕЧО МАРИНОВ”, 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 0472.
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. 23 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;
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- над 5 000 лева се изплащат по банков път до три работни дни.
4. В игралната зала са инсталирани 4 /четири/ броя системи за формиране на
премия джакпот, както следва:
№

Тип, версия

Производител

Произв. номер

1.
2.
3.
4.

BGJP 20.11, 1.01
Classic Blend Jackpot System (CBJS)
DGP-Jewel Jackpots, 1.00
ST-JPD,1.01

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

JP070828-005
CBJS 03675
ДП 0403
ДП 0472

Уд-ние №
ДП
003
022
073
061

Процент на
отчисл.
1,0
1,9
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.
2.49.ЕТ„СИ-ЕЛ-ЕЛИТ-ЖЕЧО МАРИНОВ”, гр. Бургас /изх. № П-2042/24.09.12/,/вх.
№ И-2042/19.09.12г./
На 19.09.2012 г. с вх. № И-2042, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 32,
чл. 38, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от ЕТ „СИ-ЕЛ-ЕЛИТ –
ЖЕЧО МАРИНОВ”, гр. Бургас, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат и
утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и правила за организиране и
провеждане на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. Бургас,
ул. „Александровска” № 98.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Разрешение №
И-1242 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. 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 за извършване на промяна в издадения лиценз на ЕТ „СИЕЛ-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 /физическо лице – търговец/, изразяваща се в подмяна на 1 /един/ брой
игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Бургас, ул. „Александровска” № 98.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 31 /тридесет и един/
броя игрални автомати с 36 /тридесет 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 следните промени:
1. Промяна на размера на паричните средства, които могат да се изплащат в брой.
2. Подмяна на игрален автомат свързан към система за формиране на премия
джакпот тип BGJP 60-04, версия Fusion, идентификационен номер JP100201-104.
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.
2.50.ЕТ„СИ-ЕЛ-ЕЛИТ-ЖЕЧО МАРИНОВ”, гр. Бургас /изх. № П-2043/24.09.12/,/вх.
№ И-2043/19.09.12г./
На 19.09.2012 г. с вх. № И-2043, 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 намаляване с 13 /тринадесет/ броя игрални автомати с
18 /осемнадесет/ 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: к.к. „Слънчев Бряг-Изток”, община Несебър, област
Бургас, УПИ І, кв. 40.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Разрешение №
И-1235 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. 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 за извършване на промени в издадения лиценз на ЕТ „СИЕЛ-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 /физическо лице – търговец/, изразяващи се в намаляване с 13 /тринадесет/
броя игрални автомати с 18 /осемнадесет/ броя игрални места в игрална зала с адрес:
к.к. „Слънчев Бряг-Изток”, община Несебър, област Бургас, УПИ І, кв. 40.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 29 /двадесет и девет/
броя игрални автомати с 29 /двадесет и девет/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на ЕТ „СИ-ЕЛ-ЕЛИТ – ЖЕЧО МАРИНОВ”, гр. Бургас,
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 BGJP 60-04, версия Fusion, идентификационен № JP060913-005;
- тип BGJP 20.11, версия 1.01, идентификационен № JP090312-008.
2. Промяна на броя игрални автомати свързани към система за формиране на
премия джакпот:
- тип ST-JPD, версия 1.01, идентификационен номер 0315.
3. Промяна на размера на паричните средства, които могат да се изплащат в брой.
4. След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
№
1.
2.
3.
4.
5.

Тип, версия

Производител

Classic Blend Jackpot System (CBJS)
EGT Progressive Jackpot тип VGJP1
BGJP 20.11, 1.01
ST-JPD, 1.01
DGP - Jewel Jackpots, версия 1.00

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

Идентификационен номер
CBJS 09741
05117
JP 041013-033
0315
ДП 0450

Удостоверение за
одобрен тип ДП
022
011
003
061
073

Процент на
отчисления
1.9
1.5
1.0
0.86
1.5

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
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изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.51.ЕТ„СИ-ЕЛ-ЕЛИТ-ЖЕЧО МАРИНОВ”, гр. Бургас /изх. № П-2084/27.09.12/,/вх.
№ И-2084/21.09.12г./
На 21.09.2012 г. с вх. № И-2084, 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 10 /десет/ 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. Бургас,
ул. „Цар Калоян” № 22 А.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора Разрешение №
И-1556/03.10.2011 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
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 - 3 от Закона за хазарта,
председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта да разгледа
направеното искане и да вземе решение, с което:
І. Да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на ЕТ “СИЕЛ-ЕЛИТ - ЖЕЧО МАРИНОВ” със седалище и адрес на управление: гр. Бургас,
ж.к. “Славейков”, бл. 71, вх. 8, ет. 5, ЕИК: 812094175, представляван от Жечо Иванов
Маринов – /физическо лице-търговец/, изразяващи се в подмяна на 10 /десет/ броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Бургас, ул. „Цар Калоян” № 22 А.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 26 /двадесет и шест/
броя игрални автомати с 31 /тридесет и един/ 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 следните промени:
1. Деинсталиране на 2 /два/ броя системи за формиране на премия джакпот:
- тип BGJP 30-04, версия 1.01, идентификационен № JP 100201-105;
- тип TLG-MS, идентификационен № 0078.
2. Инсталиране на 2 /два/ броя системи за формиране на премия джакпот:
- тип BGJP 60-04, версия Fusion, идентификационен № JP060913-005;
- тип ST-JPD, 1.01, идентификационен № ДП 0473.
3. След промяната в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
№

Тип, версия

Производител

Идентификационен
номер

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

Classic Blend Jackpot System (CBJS)
BGJP 20.11, 1.01
BGJP 60-04, Fusion
ST-JPD, 1.01
EGT Progressive Jackpot, VGJP1
DGP-Jewel Jackpots, 1.00

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

CBJS 05275
JP100201-103
JP060913-005
ДП 0473
07526
ДП 0385

Удостоверение
за одобрен тип
ДП
022
003
052
061
011
073

Процент
на
отчисление
1.9
1.0
2.0
0.86
1.5
1.5
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Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.52.ЕТ„ДИКРА-ТОШКА МАРИНОВА”, гр. Бургас /изх. № П-2054/25.09.12/,/вх. №
И-2054/20.09.12г./
На 20.09.2012 г. с вх. № И-2054, 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 „ДИКРА –
ТОШКА МАРИНОВА”, гр. Бургас, 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 в игрална зала с адрес: гр. Бургас,
жк. „Лазур“, ул. „Абоба” № 8.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора Разрешение №
И-379/12.03.2012 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. 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 - 3 от Закона за хазарта,
председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта да разгледа
направеното искане и да вземе решение, с което:
І. Да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на
ЕТ “ДИКРА – ТОШКА МАРИНОВА” със седалище и адрес на управление: гр. Бургас,
ж.к. „Славейков”, бл. 71, вх. В, ет. 5, ап. 13, ЕИК: 102106170, представлявано от Тошка
Ганчева Маринова /физическо лице – търговец/, изразяващи се в подмяна на 2 /два/ броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Бургас, жк. „Лазур“, ул. „Абоба” № 8.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 20 /двадесет/ броя
игрални автомати с 20 /двадесет/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на ЕТ “ДИКРА – ТОШКА МАРИНОВА”, гр. Бургас,
Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на
хазартни игри с игрални автомати, включващи следните промени:
1. Промяна в броя свързани игрални автомати към система за формиране на
премия джакпот:
- тип Classic Blend Jackpot System (CBJS), идентификационен номер CBJS 03775.
2. Подмяна на игрални автомати свързани към система за формиране на премия
джакпот:
- тип ST-JPD, версия 1.01, идентификационен номер ДП 0427.
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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2.53.ЕТ„ВЕНЦИ-61-ВЕЛИСЛАВ ВАСИЛЕВ”, гр. Червен бряг /изх. № П2021/25.09.12/,/вх. № И-2021/18.09.12г./
На 18.09.2012 г. с вх. № И-2021, 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 „ВЕНЦИ–61–
ВЕЛИСЛАВ ВАСИЛЕВ”, гр. Червен бряг, за подмяна на 7 /седем/ 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. Ловеч, ул. “Цар Освободител” № 58.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Разрешение №
И-1600/23.07.2012 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. 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 за извършване на промени в издадения лиценз на
ЕТ „ВЕНЦИ–61–ВЕЛИСЛАВ ВАСИЛЕВ”, със седалище и адрес на управление:
гр. Червен бряг, ул. „Аспарух” № 20, ЕИК: 114064380, представляван от Велислав
Василев Вълчков физическо лице – търговец, за подмяна на 7 /седем/ броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Ловеч, ул. “Цар Освободител” № 58.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 15 /петнадесет/ броя
игрални автомати с 15 /петнадесет/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на ЕТ „ВЕНЦИ–61–ВЕЛИСЛАВ ВАСИЛЕВ”, гр. Червен бряг,
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:
- Jackpot Drawing System, 1.0.67, с идентификационен № 004.
2. Инсталиране на 1 /един/ брой система за формиране на премия джакпот:
- Vega Jackpot System, EGT-JS22, с идентификационен № 83556.
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. 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
Atronic Progressive Link King Kong Cash
Vega Jackpot System, EGT-JS22

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

JP 080326-051
11031299
83556

Уд-ние за
одобрен тип ДП
003
054
099

Процент
на отчисл.
1
1.5
1.9

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.
2.54.„ФАН 04”ООД, гр. Русе /изх. № П-2022/24.09.12/,/вх. № И-2022/18.09.12г./
На 18.09.2012 г. с вх. № И-2022, 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 „ФАН 04” ООД,
гр. Русе, за подмяна на 4 /четири/ 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. Силистра, ул. “Добрич” – покрит
пазар.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора Разрешение №
И-1458/29.06.2012 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 - 3 от Закона за хазарта,
председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта да разгледа
направеното искане и да вземе решение, с което:
І. Да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на
„ФАН 04” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Русе, ул. „Муткурова” № 2,
ЕИК: 131317430, представлявано от Цвета Георгиева Демирева - управител и Иво
Радославов Цветанов – управител, заедно и поотделно, за подмяна на 4 /четири/ броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Силистра, ул. „Добрич” – покрит пазар.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 18 /осемнадесет/ броя
игрални автомати с 18 /осемнадесет/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „ФАН 04” ООД, гр. Русе,
Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на
хазартни игри с игрални автомати, включващи следната промяна:
1. Инсталиране на 1 /един/ брой система за формиране на премия джакпот:
- тип BGJP 60.04, версия Fusion, идентификационен номер JP120904-003.
2. 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
Classic Blend Jackpot System (CBJS)
Classic Blend Jackpot System, (CBJS)
Magic Coin Jackpot
BGJP 60-04, Fusion

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

JP 061108-034
CBJS 07696
CBJS 03343
MCJP 08-008 STCB
JP 120904-003

Удостоверение за одобрен
тип ДП
003
022
022
030.3
052

Процент на
отчисления
1
1
1
1
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.
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2.55.„ФАН 04”ООД, гр. Русе /изх. № П-2023/21.09.12/,/вх. № И-2023/18.09.12г./
На 18.09.2012 г. с вх. № И-2023, 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 „ФАН 04” ООД,
гр. Русе, за подмяна на 5 /пет/ 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. Силистра, ул. ”София” № 2А.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора Разрешение №
И-1060/03.05.2012 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 - 3 от Закона за хазарта,
председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта да разгледа
направеното искане и да вземе решение, с което:
І. Да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на
„ФАН 04” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Русе, ул. „Муткурова” № 2,
ЕИК: 131317430, представлявано от Цвета Георгиева Демирева - управител и Иво
Радославов Цветанов – управител, заедно и поотделно, за подмяна на 5 /пети/ броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Силистра, ул. ”София” № 2А.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 17 /седемнадесет/ броя
игрални автомати със 17 /седемнадесет/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „ФАН 04” ООД, гр. Русе,
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 Magic Coin Jackpot, идентификационен номер MCJP 08-018 STCB.
2. Подмяна на игрални автомати свързани към системи за формиране на премия
джакпот:
- тип BGJP 60-04, версия Fusion, идентификационен номер JP 090512-005;
- тип Classic Blend Jackpot Server, CBJS, идентификационен номер 03341.
3. Модификация на игрален автомат свързан към система за формиране на
премия джакпот:
- тип BGJP 60-04, версия Fusion, идентификационен номер JP 090512-005.
4. След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
№

Тип, версия

Производител

Идентификационен
номер

1.
2.
3.

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

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

JP 061108-030
JP 090512-005
03341

Удостоверение за одобрен
тип ДП
003
052
022

Процент на
отчисления
1.0
1.5
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.
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2.56.„СИЛА - 2”ООД, гр. Пловдив /изх. № П-2024/24.09.12/,/вх. № И-2024/18.09.12г./
На 18.09.2012 г. с вх. № И-2024, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 32,
чл. 38, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „СИЛА - 2” ООД,
гр. Пловдив, за подмяна на 4 /четири/ 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. Пловдив, ж.к. „Тракия”,
ул. „Съединение” № 39А.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора Разрешение №
И-2153/03.01.2012 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. 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 - 3 от Закона за хазарта,
председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта да разгледа
направеното искане и да вземе решение, с което:
І. Да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на
„СИЛА - 2” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, р-н “Южен”,
ул. „Архимандрит Евлогий” № 22, ЕИК: 115173913, представлявано от Румен Стоев
Христов – управител и Атанас Иванов Букорещлиев - управител, заедно и поотделно, за
подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Пловдив,
ж.к. „Тракия”, ул. “Съединение” № 39А.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 39 /тридесет и девет/
броя игрални автомати с 46 /четиридесет и шест/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „СИЛА - 2” ООД, гр. Пловдив,
Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на
хазартни игри с игрални автомати, включващи следната промяна:
1. Деинсталиране на 1 /един/ брой система за формиране на премия джакпот:
- тип Classic Blend Jackpot System (CBJS), идентификационен номер 76187.
2. Инсталиране на 1 /един/ брой система за формиране на премия джакпот:
- тип Vega Jackpot System EGT-JS22, идентификационен номер 83436.
3. Подмяна на игрален автомат свързан към система за формиране на премия
джакпот:
- тип Classic Blend Jackpot System (CBJS), идентификационен номер CBJS 07679.
4. Промяна на броя свързани игрални автомати към система за формиране на
премия джакпот:
- тип BGJP 60-04, версия Fusion, идентификационен номер JP110601-008.
5. Нова месечна бонус игра.
Паричните и предметни награди в бонус играта са за сметка на организатора.
6. След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
№

Тип, версия

Производител

1.
2.
3.
4.
5.

BGJP 20.11, 1.01
EGT Progressive Jackpot, VGJP1
Classic Blend Jackpot System (CBJS)
Vega Jackpot System EGT-JS22
BGJP 60-04, Fusion

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

Идентификационен
номер
JP 090224-107
07528
CBJS 07679
83436
JP110601-008

Удостоверение за
одобрен тип ДП
003
011
022
099
052

Процент на
отчисления
1.0
1.9
1.9
1.0
2.0

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.
2.57.„СИЛА - 2”ООД, гр. Пловдив /изх. № П-2025/24.09.12/,/вх. № И-2025/18.09.12г./
На 18.09.2012 г. с вх. № И-2025, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 32,
чл. 38, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „СИЛА - 2” ООД,
гр. Пловдив, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомати, 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. Пловдив, ул. „Иван Вазов” № 86.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Разрешение №
И-2154/03.01.2012 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. 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 за извършване на промени в издадения лиценз на
„СИЛА - 2” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, р-н „Южен”,
ул. „Архимандрит Евлогий” № 22, ЕИК: 115173913, представлявано от Румен Стоев
Христов - управител и Атанас Иванов Букорещлиев - управител, заедно и поотделно
изразяващи се в подмяна на 3 /три/ броя игрални автомати, намаляване с 2 /два/ броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ул. „Иван Вазов” № 86.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 25 /двадесет и пет/
броя игрални автомати с 25 /двадесет и пет/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „СИЛА - 2” ООД, гр. Пловдив:
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 Classic Blend Jackpot System (CBJS), идентификационен № CBJS 76186.
2. Инсталиране на 1 /един/ брой система за формиране на премия джакпот:
- Vega Jackpot System, тип EGT-JS22, идентификационен № 83433.
3. Промяна на броя свързани игрални автомати към системи за формиране на
премия джакпот:
- тип Classic Blend Jackpot System (CBJS), идентификационен № CBJS 05491;
- тип BGJP 60-04, версия Fusion, идентификационен № JP110601-004.
4. Подмяна на игрален автомат свързан към система за формиране на премия
джакпот:
- тип BGJP 60-04, версия Fusion, идентификационен № JP110601-004.
5. След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
№
1.
2.
3.
4.
5.

Тип, версия

Производител

BGJP 20.11, 1.01
EGT Progressive Jackpot, VGJP1
Classic Blend Jackpot System (CBJS)
Vega Jackpot System EGT-JS22
BGJP 60-04, Fusion

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

Идентификационен номер
JP 050222-001
71686
CBJS 05491
83433
JP110601-004

Удостоверение за
одобрен тип ДП
003
011
022
099
052

Процент на
отчисления
1.0
1.9
1.9
1.0
2.0
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Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.58.„КУИНС ТРЕЙД”ООД, гр. София /изх. № П-2029/25.09.12/,/вх. № И2029/18.09.12г./
На 18.09.2012 г. с вх. № И-2029, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 32,
чл. 38, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „КУИНС
ТРЕЙД” ООД, гр. София, за намаляване с 2 /два/ броя игрални 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. Раковски, кв. „Ген.
Николаево”, ул. „Симеон І”, УПИ ХІІ-1640.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Разрешение №
И-326/12.03.2012 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. Внесени са
дължимите държавни такси, поради което и на основание чл. 33, ал. 9, във връзка с
чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 38, ал. 1 – 3, чл. 69, ал. 1 и 3 от Закона за хазарта,
председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта да разгледа
направеното искане и да вземе решение, с което:
І. Да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на „КУИНС
ТРЕЙД” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Оборище”,
бул. „Янко Сакъзов” № 76, ЕИК: 121407281, представлявано от Иван Георгиев
Главински - управител, изразяващи се в намаляване с 2 /два/ броя игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Раковски, кв. „Ген. Николаево”, ул. „Симеон І”, УПИ ХІІ-1640.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 15 /петнадесет/ броя
игрални автомати с 15 /петнадесет / броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „КУИНС ТРЕЙД” ООД, гр. София, Задължителни игрални
условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални автомати,
включващи следните промени:
1. Промяна на броя игрални автомати, свързани към система за формиране на
премия джакпот:
- BGJP 60-04, Fusion, с идентификационен № JP 070212-038 - /от 7 на 5/.
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.
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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2.59.„КУИНС ТРЕЙД”ООД, гр. София /изх. № П-2030/25.09.12/,/вх. № И2030/18.09.12г./
На 18.09.2012 г. с вх. № И-2030, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 32,
чл. 38, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „КУИНС
ТРЕЙД” ООД, гр. София, за намаляване с 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. Търговище,
ул. “Васил Левски” № 13.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Разрешение №
И-136/14.02.2012 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:
І. Да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на „КУИНС
ТРЕЙД” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Оборище”,
бул. „Янко Сакъзов” № 76, ЕИК: 121407281, представлявано от Иван Георгиев
Главински - управител, изразяващи се в намаляване с 4 /четири/ броя игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Търговище, ул. “Васил Левски” № 13.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 17 /седемнадесет/ броя
игрални автомати със 17 /седемнадесет/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „КУИНС ТРЕЙД” ООД, гр. София, Задължителни игрални
условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални автомати,
включващи следните промени:
1. Промяна на броя игрални автомати, свързани към системи за формиране на
премия джакпот:
- BGJP 60-04, Fusion, с идентификационен № JP 061019-013 - /от 8 на 7/;
- EGT Progressive Jackpot, VGJP1, с идентификационен № 05281 - /от 4 на 3/;
- Redfowl, тип JRF0709 с идентификационен № 015-11 - /от 8 на 5/.
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. Преустановява се провеждането на бонус игри.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.60.„ГОЧЕВ-СТАР”ООД, гр. София /изх. № П-2031/25.09.12/,/вх. № И2031/18.09.12г./
На 18.09.2012 г. с вх. № И-2031, 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 „ГОЧЕВСТАР” ООД, гр. София, за намаляване с 4 /четири/ 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 за игрална зала с адрес: гр. Габрово,
бул. „Могильов” № 47.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Разрешение №
И-1249/06.06.2012 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:
І. Да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на „ГОЧЕВСТАР” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Оборище”,
бул. „Янко Сакъзов” № 76, ЕИК: 131226557, представлявано заедно и поотделно от
Сотир Ангелов Гочев и Димитър Михайлов Петков - управители, изразяващи се в
намаляване с 4 /четири/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Габрово,
бул. „Могильов” № 47.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 23 /двадесет и три/
броя игрални автомата с 30 /тридесет/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „ГОЧЕВ-СТАР” ООД, гр. София, Задължителни игрални
условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални автомати,
включващи следните промени:
1. Промяна на броя игрални автомати, свързани към системи за формиране на
премия джакпот:
- BGJP 20.11, 1.01, с идентификационен № 110421-002 - /от 3 на 2/;
- BGJP 60-04, Fusion, с идентификационен № JP 110421-005 - /от 11 на 9/;
- EGT Progressive Jackpot, VGJP1, с идентификационен № 05282 - /от 4 на 3/.
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.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.61.„МЕРИЛИН 1”ЕООД, гр. Варна /изх. № П-2032/25.09.12/,/вх. № И2032/18.09.12г./
На 18.09.2012 г. с вх. № И-2032, 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
„МЕРИЛИН 1” ЕООД, гр. Варна, за 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. Варна,
район „Владислав Варненчик”, до бл. 20, ет. 1, сграда № 2.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Разрешение №
И-84/14.02.2012 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 за извършване на промени в издадения лиценз на
„МЕРИЛИН 1” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Вяра”, бл. 4,
вх. 2, ет. 6, ап. 38, ЕИК: 103883599, представлявано от Петър Атанасов Петров –
управител, изразяващи се в намаляване с 2 /два/ броя игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Варна, район „Владислав Варненчик”, до бл. 20, ет. 1, сграда № 2.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 25 /двадесет и пет/
броя игрални автомати с 30 /тридесет/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „МЕРИЛИН 1” ЕООД, гр. Варна:
Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на
хазартни игри с игрални автомати, включващи следните промени:
1. Промяна в броя свързани игрални автомати към система за формиране на
премия джакпот:
- EGT Progressive Jackpot, VGJP1, идентификационен номер 05484.
2. Промени в бонус игри:
- Преустановява се провеждането на І-ва, ІІ –ра и ІІІ-та бонус игри.
- Нова бонус игра „HAPPY ROULETTE”.
- Нова всекидневна бонус игра „ВТОРИ ШАНС”.
Паричните и предметни награди в бонус игрите 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.
2.62.„МЕРИЛИН 1”ЕООД, гр. Варна /изх. № П-2033/25.09.12/,/вх. № И2033/18.09.12г./
На 18.09.2012 г. с вх. № И-2033, 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
„МЕРИЛИН 1” ЕООД, гр. Варна, 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. Варна,
район „Приморски”, ул. „Ян Палах” № 13, УПИ № ІV, кв. 3 по плана на 25 микрорайон.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора Разрешение №
И-539/02.04.2012 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. Внесени са
дължимите държавни такси, поради което и на основание чл. 33, ал. 9, във връзка с
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чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 38, ал. 1 - 3, чл. 69, 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 за извършване на промени в издадения лиценз на
„МЕРИЛИН 1” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Вяра”, бл. 4,
вх. 2, ет. 6, ап. 38, ЕИК: 103883599, представлявано от Петър Атанасов Петров –
управител, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. Варна, район „Приморски”, ул. „Ян Палах” № 13, УПИ № ІV, кв. 3 по плана на 25
микрорайон.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 29 /двадесет и девет/
броя с 34 /тридесет и четири/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „МЕРИЛИН 1” ЕООД, гр. Варна,
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:
- King Games, тип Multi Net 2, идентификационен номер 007-04110.
2. Промени в бонус игри:
- Нова бонус игра „HAPPY ROULETTE”;
- Нова всекидневна бонус игра „ВТОРИ ШАНС”.
Паричните и предметни награди в бонус игрите са за сметка на организатора.
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.
7.

BGJP 20.11, 1.01
BGJP 20.11, 1.01
EGT Progressive Jackpot, VGJP1
Classic Blend Jackpot System (CBJS)
Mystery Fever Jackpot System, MFJS-900
BGJP 60-04, Fusion
King Games Multi Net 2

„Казино Технологии” АД
„Казино Технологии” АД
„Евро Геймс Технолоджи” ООД
„Евро Геймс Технолоджи” ООД
„ПРОКСИМА-3” ООД
„Казино Технологии” АД
„Глобекс 99” ООД

JP 090205-113
JP 090205-114
07662
CBJS 08683
020015
JP 110520-004
007-04110

Удостоверение за одобрен
тип ДП
003
003
011
022
064
052
028

Процент на
отчисления
1.0
1.0
1.5
1.5
1.5
4.5
0.5

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.63.„ТОРЪС”ООД, гр. Варна /изх. № П-2034/24.09.12/,/вх. № И-2034/18.09.12г./
На 18.09.2012 г. с вх. № И-2034, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 32,
чл. 38, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ТОРЪС” ООД,
гр. Варна, за подмяна на 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 за игрална зала с адрес: гр. Варна, ул. „Топра Хисар” № 4.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Разрешение №
И-1650/23.07.2012 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. Внесени са

85

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 за извършване на промени в издадения лиценз на
„ТОРЪС” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Белински” № 21,
ЕИК: 103203081, представлявано от Димитър Тодоров Димитров - управител и Димо
Матев Димов - управител, заедно, изразяващи се в подмяна на 6 /шест/ броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Варна, ул. „Топра Хисар” № 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 „ТОРЪС” ООД, гр. Варна:
Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на
хазартни игри с игрални автомати, включващи следните промени:
1. Инсталиране на системи за формиране на премия джакпот - 2 /два/ броя:
- тип BGJP 20.11, версия 1.01, идентификационен номер JP 080224-100;
- тип BGJP 60-04, версия Fusion, идентификационен номер JP 100104-001.
2. Промяна на броя игрални автомати свързани в системи за формиране на
премия джакпот:
- EGT Progressive Jackpot тип VGJP1, идентификационен номер 05102/2007;
- тип Classic Blend Jackpot System (CBJS), идентификационен номер CBJS
05216/2007.
3. След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:

05102/2007
CBJS 05216/2007

Удостоверение
за одобрен тип
ДП
011
022

Процент
на
отчисление
1.5
1.5

Atronic International GmbH

3000003736

084

1.0

„Казино Технологии” АД
„Казино Технологии” АД

JP 080224-100
JP 100104-001

003
052

1.0
4.5

№

Тип, версия

Производител

Идентификационен
номер

1.
2.

EGT Progressive Jackpot тип VGJP1
Classic Blend Jackpot System (CBJS)
Atronic Progressive Link Oxygen тип
CASH FEVER
BGJP 20.11, 1.01
BGJP 60-04, Fusion

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

3.
4.
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.
2.64.„ТОРЪС”ООД, гр. Варна /изх. № П-2035/24.09.12/,/вх. № И-2035/18.09.12г./
На 18.09.2012 г. с вх. № И-2035, 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 „ТОРЪС” ООД,
гр. Варна, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес:
гр. Белослав, област Варна, кв. „Младост”, ул. „Христо Ботев” № 36.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора Удостоверение за
издаден лиценз № И-1725/26.07.2012 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. Внесена е

86

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 даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на
„ТОРЪС” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Белински” № 21,
ЕИК: 103203081, представлявано от Димитър Тодоров Димитров - управител и Димо
Матев Димов - управител, заедно, изразяващи се в подмяна на 1 /един/ брой игрален
автомат в игрална зала с адрес: гр. Белослав, област Варна, кв. „Младост”, ул. „Христо
Ботев” № 36.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 12 /дванадесет/ броя
игрални автомата с 12 /дванадесет/ 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.
2.65.„ТОРЪС”ООД, гр. Варна /изх. № П-2036/24.09.12/,/вх. № И-2036/18.09.12г./
На 18.09.2012 г. с вх. № И-2036, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 32,
чл. 38, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ТОРЪС” ООД,
гр. Варна, за подмяна на 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. Силистра, ул. „Симеон Велики”
№ 1, вход А.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Разрешение №
И-1316-1/23.07.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
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 за извършване на промени в издадения лиценз на
„ТОРЪС” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Белински” № 21,
ЕИК: 103203081, представлявано от Димитър Тодоров Димитров - управител и Димо
Матев Димов - управител, заедно, изразяващи се в подмяна на 3 /три/ броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Силистра, ул. „Симеон Велики” № 1, вход А.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 15 /петнадесет/ броя
игрални автомати с 15 /петнадесет/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „ТОРЪС” ООД, гр. Варна:
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:
- „KING GAMES” тип Multi Net, идентификационен номер 001-10034.
2. Промяна на броя игрални автомати свързани в системи за формиране на
премия джакпот:
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- тип BGJP 60-04, версия Fusion, идентификационен номер JP100912-013.
3. След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
№

Тип, версия

Производител

1.
2.
3.

BGJP 20.11, 1.01
BGJP 60-04, Fusion

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

EGT Progressive Jackpot тип VGJP1

Идентификационен номер
JP080704-100
JP100912-013

71656

Удостоверение за
одобрен тип ДП
003
052
011

Процент на
отчисление
1.0
2.0
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.
2.66.ЕТ„ПОЛИНА ЯНАКИЕВА - ДАРИ”, гр. Петрич /изх. № П-2039/24.09.12/,/вх. №
И-2039/19.09.12г./
На 19.09.2012 г. с вх. № И-2039, 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 увеличаване с 1 /един/ брой игрален автомат с 6
/шест/ броя игрални места в игрална зала с адрес: гр. Гоце Делчев, ул. „Солун” № 5.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Удостоверение
за издаден лиценз № И-1807/21.09.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
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 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 за извършване на промяна в издадения 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/, изразяваща се в увеличаване с 1 /един/ брой игрален
автомат в игрална зала с адрес: гр. Гоце Делчев, ул. „Солун” № 5.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 16 /шестнадесет/ броя
игрални автомата с 21 /двадесет и един/ 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.
2.67.„ВИЛОКС ГРУП”ЕООД, гр. София /изх. № П-2049/27.09.12/,/вх. № И2049/19.09.12г./
На 19.09.2012 г. с вх. № И-2049, 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 “ВИЛОКС
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ГРУП” ЕООД, гр. София, за подмяна на 20 /двадесет/ 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. Силистра, ул. „Добруджа” № 1А.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Разрешение №
И-1077/03.05.2012 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 за извършване на промени в издадения лиценз на
“ВИЛОКС ГРУП” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Овча
купел”, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 12, ЕИК: 040348114, представлявано заедно от
Вернер Клайн и Томаш Мачий Петриковски - управители, изразяващи се в подмяна на
20 /двадесет/ броя игрални автомати и увеличаване с 2 /два/ броя игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Силистра, ул. „Добруджа” № 1А.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 22 /двадесет и два/
броя игрални автомати с 22 /двадесет и два / броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на “ВИЛОКС ГРУП” ЕООД, Задължителни игрални условия и
правила за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални автомати, включващи
следните промени:
1. Промяна на броя игрални автомати към система за формиране на премия
джакпот:
- Octavian, с идентификационен № S4UT6B-OV01 - /от 20 на 18/.
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. 19 се променя размерът при изплащане на премиите джакпот, както
следва:
- до 5 000 лева се изплащат в брой;
- над 5 000 лева се изплащат по банков път.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.68.„ВИЛОКС ГРУП”ЕООД, гр. София /изх. № П-2056/26.09.12/,/вх. № И2056/20.09.12г./
На 20.09.2012 г. с вх. № И-2056, 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 „ВИЛОКС
ГРУП” ЕООД, гр. София, за подмяна на 14 /четиринадесет/ 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. Пазарджик,
ул. „Асен Златаров” № 21.
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Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Разрешение №
И-1082/03.05.2012 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 за извършване на промени в издадения лиценз на
„ВИЛОКС ГРУП” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Овча
купел”, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 12, ЕИК: 040348114, представлявано от Вернер
Клайн - управител и Томаш Мачий Петриковски - управител, заедно, изразяващи се в
подмяна на 14 /четиринадесет/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. Пазарджик, ул. „Асен Златаров” № 21.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 20 /двадесет/ броя
игрални автомати с 20 /двадесет/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „ВИЛОКС ГРУП” 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 игрални автомати, свързани в система за формиране на
премия джакпот:
- тип Octavian, идентификационен номер S4UT6B-OV08.
2. Подмяна на игрални автомати, свързани в система за формиране на премия
джакпот:
- тип Octavian, идентификационен номер S4UT6B-OV08.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.69.„ВИЛОКС ГРУП”ЕООД, гр. София /изх. № П-2057/26.09.12/,/вх. № И2057/20.09.12г./
На 20.09.2012 г. с вх. № И-2057, 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 „ВИЛОКС
ГРУП” ЕООД, гр. София, за подмяна на 16 /шестнадесет/ 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. Перник,
ул. „Благой Гебрев” № 23.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Разрешение №
И-1070/03.05.2012 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
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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, 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 за извършване на промени в издадения лиценз на
„ВИЛОКС ГРУП” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Овча
купел”, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 12, ЕИК: 040348114, представлявано от Вернер
Клайн - управител и Томаш Мачий Петриковски - управител, заедно, изразяващи се в
подмяна на 16 /шестнадесет/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Перник,
ул. „Благой Гебрев” № 23.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 38 /тридесет и осем/
броя игрални автомати с 38 /тридесет и осем/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „ВИЛОКС ГРУП” 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 игрални автомати, свързани в система за формиране на
премия джакпот:
- тип Octavian, идентификационен номер S4UT6B-OV33.
2. Подмяна на игрални автомати, свързани в система за формиране на премия
джакпот:
- тип Octavian, идентификационен номер S4UT6B-OV33.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.70.„ВИЛОКС ГРУП”ЕООД, гр. София /изх. № П-2058/26.09.12/,/вх. № И2058/20.09.12г./
На 20.09.2012 г. с вх. № И-2058, 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 „ВИЛОКС
ГРУП” ЕООД, гр. София, за подмяна на 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. Ловеч,
ул. „Търговска” № 89А.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Разрешение №
И-1084/03.05.2012 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 за извършване на промени в издадения лиценз на
„ВИЛОКС ГРУП” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Овча
купел”, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 12, ЕИК: 040348114, представлявано от Вернер
Клайн - управител и Томаш Мачий Петриковски - управител, заедно, изразяващи се в
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подмяна на 13 /тринадесет/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Ловеч,
ул. „Търговска” № 89А.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 21 /двадесет и един/
броя игрални автомати с 21 /двадесет и един/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „ВИЛОКС ГРУП” 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 в система за формиране на премия
джакпот:
- тип Octavian, идентификационен номер S4UT6B-OV87.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.71.„ВИЛОКС ГРУП”ЕООД, гр. София /изх. № П-2059/27.09.12/,/вх. № И2059/20.09.12г./
На 20.09.2012 г. с вх. № И-2059, 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 „ВИЛОКС
ГРУП” ЕООД, гр. София, за подмяна на 14 /четиринадесет/ броя игрални автомати,
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. Шумен, бул. „Славянски” № 78.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Разрешение №
И-1066/03.05.2012 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 за извършване на промени в издадения лиценз на
„ВИЛОКС ГРУП” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Овча
купел”, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 12, ЕИК: 040348114, представлявано от Вернер
Клайн - управител и Томаш Мачий Петриковски - управител, заедно, изразяващи се в
подмяна на 14 /четиринадесет/ броя игрални автомати, увеличаване с 4 /четири/ броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Шумен, бул. „Славянски” № 78.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 26 /двадесет и шест/
броя игрални автомати с 26 /двадесет и шест/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „ВИЛОКС ГРУП” 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 игрални автомати, свързани в система за формиране на
премия джакпот:
- тип Octavian, идентификационен номер S4UT6B-OV03.
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2. Подмяна на игрални автомати, свързани в система за формиране на премия
джакпот:
- тип Octavian, идентификационен номер S4UT6B-OV03.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.72.„ВИЛОКС ГРУП”ЕООД, гр. София /изх. № П-2060/27.09.12/,/вх. № И2060/20.09.12г./
На 20.09.2012 г. с вх. № И-2060, 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 „ВИЛОКС
ГРУП” ЕООД, гр. София, за подмяна на 16 /шестнадесет/ броя игрални автомати,
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 за игрална зала с адрес: гр. Пловдив, бул. „Христо Ботев” № 47,
Автогара ЮГ.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Разрешение №
И-1071/03.05.2012 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 за извършване на промени в издадения лиценз на
„ВИЛОКС ГРУП” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Овча
купел”, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 12, ЕИК: 040348114, представлявано от Вернер
Клайн - управител и Томаш Мачий Петриковски - управител, заедно, изразяващи се в
подмяна на 16 /шестнадесет/ броя игрални автомати, увеличаване с 3 /три/ броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, бул. „Христо Ботев” № 47, Автогара ЮГ.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 25 /двадесет и пет/
броя игрални автомати с 25 /двадесет и пет/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „ВИЛОКС ГРУП” 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 игрални автомати, свързани в система за формиране на
премия джакпот:
- тип Octavian, идентификационен номер S4UT6B-OV04.
2. Подмяна на игрални автомати, свързани в система за формиране на премия
джакпот:
- тип Octavian, идентификационен номер S4UT6B-OV04.
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.
2.73.„ВИЛОКС ГРУП”ЕООД, гр. София /изх. № П-2061/27.09.12/,/вх. № И2061/20.09.12г./
На 20.09.2012 г. с вх. № И-2061, 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 “ВИЛОКС
ГРУП” ЕООД, гр. София, за подмяна на 14 /четиринадесет/ броя игрални автомати,
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. Разград, пл. „Момина чешма”.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Разрешение №
И-1075/03.05.2012 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 за извършване на промени в издадения лиценз на
“ВИЛОКС ГРУП” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Овча
купел”, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 12, ЕИК: 040348114, представлявано заедно от
Вернер Клайн и Томаш Мачий Петриковски - управители, изразяващи се в подмяна на
14 /четиринадесет/ броя игрални автомати и увеличаване с 3 /три/ броя игрални автомати
в игрална зала с адрес: гр. Разград, пл. „Момина чешма”.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 23 /двадесет и три/
броя игрални автомати с 23 /двадесет и три / броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на “ВИЛОКС ГРУП” ЕООД, Задължителни игрални условия и
правила за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални автомати, включващи
следните промени:
1. Промяна на броя игрални автомати към система за формиране на премия
джакпот:
- Octavian, с идентификационен № S4UT6B-OV07 - /от 20 на 23/;
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. 19 се променя размерът при изплащане на премиите джакпот, както
следва:
- до 5 000 лева се изплащат в брой;
- над 5 000 лева се изплащат по банков път.
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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2.74.„ВИЛОКС ГРУП”ЕООД, гр. София /изх. № П-2062/27.09.12/,/вх. № И2062/20.09.12г./
На 20.09.2012 г. с вх. № И-2062, 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 „ВИЛОКС
ГРУП” ЕООД, гр. София, за подмяна на 8 /осем/ броя игрални автомати, намаляване с 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 за
игрална зала с адрес: гр. Перник, ул.„Търговска” № 11.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Разрешение №
И-1069/06.06.2012 г. на ДКХ.
С придружителни писма вх. № И - 2062/24.09.2012 г. и вх. № И-2062/27.09.2012 г.
са внесени допълнителни документи, като първоначалното искане в частта му за
подмяна се променя на искане за подмяна на 9 /девет/ броя игрални автомати.
В изпълнение на задълженията по 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 за извършване на промени в издадения лиценз на
„ВИЛОКС ГРУП” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Овча
купел”, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 12, ЕИК: 040348114, представлявано заедно от
Вернер Клайн и Томаш Мачий Петриковски-управители, изразяващи се в подмяна на
9 /девет/ броя игрални автомати и намаляване с 1 /един/ брой игрален автомат в игрална
зала с адрес: гр. Перник, ул.„Търговска” № 11.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 22 /двадесет и два/
броя игрални автомати с 22 /двадесет и два / броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „ВИЛОКС ГРУП” 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 игрални автомати свързани в система за формиране на премия
джакпот:
- OCTAVIAN, с идентификационен № S4UT6B- OV32 – /от 17 на 16/.
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. 19 се променя размерът при изплащане на премиите джакпот, както
следва:
- до 5 000 лева се изплащат в брой;
- над 5 000 лева се изплащат по банков път.
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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2.75.„ЕМ-ДЖИ ГЕЙМС”ООД, гр. Пловдив /изх. № П-2051/24.09.12/,/вх. № И2051/19.09.12г./
На 19.09.2012 г. с вх. № И-2051, 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 „ЕМ – ДЖИ
ГЕЙМС” ООД, гр. Пловдив, за намаляване с 2 /два/ броя игрални места от наличен
игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Стара Загора, ул. „Мусала” № 81А.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Разрешение №
И-1502/29.06.2012 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. 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 даде разрешение за извършване на промяна в издадения лиценз на „ЕМ –
ДЖИ ГЕЙМС” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, р-н „Централен”,
ул. „Александър Екзарх” № 20, ЕИК: 200021150, представлявано от Милен Атанасов
Мешинев – управител и Красимир Мишев Кънев – управител, заедно и поотделно,
изразяваща се в намаляване с 2 /два/ броя игрални места от наличен игрален автомат в
игрална зала с адрес: гр. Стара Загора, ул. „Мусала” № 81А.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 20 /двадесет/ броя
игрални автомати с 21 /двадесет и един/ 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.
2.76.„ЕМ ДЖИ ЕС ГЕЙМС”ЕООД, гр. Пловдив /изх. № П-2052/25.09.12/,/вх. № И2052/19.09.12г./
На 19.09.2012 г. с вх. № И-2052, 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 „ЕМ ДЖИ ЕС
ГЕЙМС” ЕООД, гр. Пловдив, за 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. Пловдив,
р-н „Източен”, ул. “Ландос” № 17.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора Разрешение №
И-1559/23.07.2012 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. 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 даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на „ЕМ
ДЖИ ЕС ГЕЙМС” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, район
„Източен”, ул. „Ландос” № 17, ЕИК: 201087704, представлявано от Милен Атанасов
Мешинев - управител, изразяващи се в намаляване с 2 /два/ броя игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Пловдив, р-н „Източен”, ул. „Ландос” № 17.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 21 /двадесет и един/
броя игрални автомати с 24 /двадесет и четири/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „ЕМ ДЖИ ЕС ГЕЙМС” ЕООД, грПловдив:
Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на
хазартни игри с игрални автомати, включващи следната промяна:
1. Промяна в броя свързани игрални автомати към система за формиране на
премия джакпот:
- Vega Jackpot System, тип EGT – JS22, идентификационен номер 82804.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.77.„КОМЕРС”ЕООД, гр. Севлиево /изх. № П-2053/25.09.12/,/вх. № И2053/19.09.12г./
На 19.09.2012 г. с вх. № И-2053, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 32,
чл. 38, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „КОМЕРС” ЕООД,
гр. Севлиево, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат, 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. Троян, ул. „Васил Левски” № 32.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Разрешение №
И-1365/22.06.2012 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 за извършване на промени в издадения лиценз на
„КОМЕРС” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Севлиево, ул. „Стоян
Бъчваров” № 8, ЕИК: 107565156, представлявано и управлявано от Цветан Ботев
Макавеев – управител, изразяващи се в подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат и
намаляване с 3 /три/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Троян, ул. „Васил
Левски” № 32.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 17 /седемнадесет/ броя
игрални автомати със 17 /седемнадесет/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „КОМЕРС” ЕООД, гр. Севлиево:
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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 BGJP 20.11, версия 1.01, идентификационен № JP 091029-014.
2. Подмяна на игрален автомат свързан към система за формиране на премия
джакпот:
- тип BGJP 60-04, версия Fusion, идентификационен № JP 070611-021.
3. След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
№
1.
2.
3.
4.

Тип, версия

Производител

EGT Progressive Jackpot, VGJP 1
BGJP 20.11, 1.01
BGJP 60-04, Fusion
Classic Blend Jackpot System (CBJS)

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

Идентификационен номер
05136
JP 070420-008
JP 070611-021
CBJS 74175

Удостоверение за
одобрен тип ДП
011
003
052
022

Процент на
отчисления
1.5
1.0
4.5
1.5

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.78.„СИТИ КАЗИНО ГРУП”ООД, гр. София /изх. № П-2064/27.09.12/,/вх. № И2064/20.09.12г./
На 20.09.2012 г. с вх. № И-2064, 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 5 /пет/ броя игрални автомати, увеличаване с 5
/пет / 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. Троян, ул. „Захари Стоянов” № 7.
Искането е за вписване на промени в издадено Удостоверение за издаден лиценз
№ И-1935/17.09.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
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 за извършване на промени в издадения лиценз на „СИТИ
КАЗИНО ГРУП” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Лозенец”, ул. „Златовръх” № 37, ЕИК: 200279388, представлявано от Митко Цветанов
Тодоров – управител, изразяващи се в подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомати и
увеличаване с 5 /пет/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Троян,
ул. „Захари Стоянов” № 7.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 38 /тридесет и осем/
броя игрални автомати с 43 /четнридесет и три / броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „СИТИ КАЗИНО ГРУП” ООД, Задължителни игрални условия
и правила за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални автомати,
включващи следните промени:
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1. Подмяна на игрални автомати към система за формиране на премия джакпот:
- BGJP 20.11, 1.01, с идентификационен № JP 090521-121.
2. Промяна на броя игрални автомати към система за формиране на премия
джакпот:
- Casino Link System, с идентификационен № 009 - /от 29 на 37/.
3. В чл. 22, ал. 3 се прибавят конкретни уточнения към сегашния текст, отнасящи
се до картите, с които работи системата „Casino Link System”.
4. Към чл.22 се създават нови ал. 4 и ал. 5, съответно отнасящи се до типа
клиентска карта и получаването на бонификация „ Change Points”.
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.
2.79.„КАЗИНО САЛОН”ЕООД, гр. София /изх. № П-2074/27.09.12/,/вх. № И2074/20.09.12г./
На 20.09.2012 г. с вх. № И-2074, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 32,
чл. 38, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „КАЗИНО
САЛОН” ЕООД, гр. София, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат, намаляване с
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 за
игрална зала с адрес: гр. София, район „Оборище”, бул. „Мадрид” № 4.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Разрешение №
И-1579/29.06.2012 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 за извършване на промени в издадения лиценз на
„КАЗИНО САЛОН” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Оборище”, бул. „Мадрид” № 2А, ЕИК: 201230223, представлявано от Георги Петков
Карагьозов - управител, изразяващи се в подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат и
намаляване с 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. София, район
„Оборище”, бул. „Мадрид” № 4.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 20 /двадесет/ броя
игрални автомати с 23 /двадесет и три/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „КАЗИНО САЛОН” ЕООД, гр. София,
Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на
хазартни игри с игрални автомати, включващи следните промени:
1. Деинсталиране на система за формиране на премия джакпот -1 /един/ брой:
- Atronic Progressive Link, тип Cashline, идентификационен № 43034040.
2. Подмяна на игрален автомат, свързан към система за формиране на премия
джакпот тип ST-JPD, версия 1.01 с идентификационен № ДП 0457.
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3. Промяна на броя игрални автомати, свързани към система за формиране на
премия джакпот тип ST-JPD, версия 1.01 с идентификационен № ДП 0457.
4. След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
№
1.
2.
3.
4.

Тип, версия

Производител

BGJP 20.11, 1.01
Classic Blend Jackpot System (CBJS)
EGT Progressive Jackpot тип VGJP1
ST-JPD, 1.01

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

Идентификационен номер
JP 070326-022
74197
09795
ДП 0457

Удостоверение за
одобрен тип ДП
003
022
011
061

Процент на
отчисления
1.0
1.9
1.6
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.
2.80.„КАЗИНО САЛОН 02”ЕООД, гр. София /изх. № П-2075/27.09.12/,/вх. № И2075/20.09.12г./
На 20.09.2012 г. с вх. № И-2075, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 32,
чл. 38, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „КАЗИНО САЛОН –
02” ЕООД, гр. София, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата и утвърждаване
на промени в Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане
на хазартни игри с игрални автомати, и в Задължителни правила за организация на
работата и финансовия контрол при провеждане на хазартни игри с игрални автомати и
образци (документи) за счетоводна отчетност за игрална зала с адрес: гр. Ардино,
област Кърджали, ул. „Родопи” № 1.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Разрешение №
И-1490/09.09.2011 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 за извършване на промени в издадения лиценз на
„КАЗИНО САЛОН – 02” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Оборище”, бул. „Мадрид”, № 2А, ЕИК 201299237, представлявано от Георги Петков
Карагьозов – управител, изразяващи се в подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр. Ардино, област Кърджали, ул. „Родопи” № 1.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 11 /единадесет/ броя
игрални автомати с 15 /петнадесет/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „КАЗИНО САЛОН – 02” 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:
- EGT Progressive Jackpot, тип VGJP1, идентификационен № 09786.
2. Промяна на броя игрални автомати, свързани към система за формиране на
премия джакпот:
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- тип BGJP 20.11, версия 1.01, идентификационен номер JP 081219-047.
3. Промяна на размера на паричните средства, които могат да се изплащат в брой.
4. След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
№
1.
2.

Тип, версия

Производител

BGJP 20.11, 1.01
Classic Blend Jackpot System (CBJS)

“Казино Технологии” АД
“Евро Геймс Технолоджи” ООД

Идентификационен номер
JP 081219-047
76136

Удостоверение за
одобрен тип ДП
003
022

Процент на
отчисления
1,0
1,9

ІІІ. Да утвърди на „КАЗИНО САЛОН – 02” ЕООД, гр. София, Задължителни
правила за организация на работата и финансовия контрол при провеждане на хазартни
игри с игрални автомати и образци (документи) за счетоводна отчетност, включващи
промяна на размера на паричните средства, които могат да се изплащат в брой.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.81.„РАДКА МОСКОВА”ООД, гр. Самоков /изх. № П-2078/27.09.12/,/вх. № И2078/20.09.12г./
На 20.09.2012 г. с вх. № И-2078, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 32,
чл. 38, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „РАДКА
МОСКОВА” ООД, гр. Самоков, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата 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. Самоков,
ул. „Ихтиманско шосе” № 1.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Удостоверение
за издаден лиценз № И-1760/28.08.2012 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 даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на „РАДКА
МОСКОВА” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Самоков, ул. „Проф. Васил
Захариев” № 1, ЕИК: 832080578, представлявано от Радка Данаилова Москова –
управител и Любомир Петров Петков - управител, заедно и поотделно, изразяващи се в
подмяна на 3 /три/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Самоков,
ул. „Ихтиманско шосе” № 1.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 33 /тридесет и три/
броя игрални автомати с 36 /тридесет и шест/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „РАДКА МОСКОВА” ООД, гр. Самоков:
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:
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- Gold Club Mystery Progressive Jackpot, идентификационен № 350009.
2. Нова еднократна бонус игра за разпределяне на паричните средства, натрупани
от отчисления за премия джакпот на деинсталираната система Gold Club Mystery
Progressive Jackpot с идентификационен № 350009, регламентирана в раздел VIІ.
3. Инсталиране на система за формиране на премия джакпот - 1 /един/ брой:
- Atronic Progressive Link, тип King Kong Cash, идентификационен № 11029925.
4. След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

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

Идентификационен номер
JP 070319-021
JP 070801-053
JP100915-101
JP090909-023
CBJS 03685
73012

Удостоверение за
одобрен тип ДП
003
003
052
020
022
022

Процент на
отчисления
1,0
1,0
1,0
1,0
5,0
5,0

Atronic International GmbH

11029925

054

5,0

Atronic International GmbH

3000003003

084

5,0

Тип, версия

Производител

BGJP 20.11, 1.01
BGJP 20.11, 1.01
BGJP 60-04, Fusion
BGJP 30-04, 1.01
Classic Blend Jackpot System (CBJS)
Classic Blend Jackpot System (CBJS)
Atronic Progressive Link
тип King Kong Cash
Atronic Progressive Link Oxygen
тип Cash Fever

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.82.„АТЛАС-ЕС КЕЙ”ЕООД, гр. Пловдив /изх. № П-2080/27.09.12/,/вх. № И2080/20.09.12г./
На 20.09.2012 г. с вх. № И-2080, 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 „АТЛАС – ЕС
КЕЙ” ЕООД, гр. Пловдив, 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 Задължителни правила за организация на
работата и финансов контрол при провеждане на хазартни игри с игрални автомати и
образци за счетоводна отчетност за игрална зала с адрес: с. Йоаким Груево, община
„Стамболийски”, ул. „Четвърта” № 44.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Разрешение №
И-1449/09.09.2011 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 за извършване на промени в издадения лиценз на „АТЛАС
- ЕС КЕЙ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, р-н „Южен”,
ул. „Кукуш” № 2, ет. 6, ап. 66, ЕИК: 200519399, представлявано от Стоян Георгиев
Куков, изразяващи се в подмяна на 7 /седем/ броя игрални автомати в игрална зала с
адрес: с. Йоаким Груево, община „Стамболийски”, ул. „Четвърта” № 44.
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След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 10 /десет/ броя
игрални автомати с 10 /десет/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „АТЛАС - ЕС КЕЙ” ЕООД, гр. Пловдив:
Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на
хазартни игри с игрални автомати, включващи следните промени:
1. Деинсталиране на системи за формиране на премия джакпот - 2 /два/ броя:
- тип BGJP 20.11, версия 1.01, идентификационен номер JP100203-001;
- тип MAGIC COIN JACKPOT, идентификационен номер MCJP 09-006 STCB.
2. Бонус игра за разпределяне на натрупаните от отчисления парични средства на
деинсталираните джакпот системи.
3. Инсталиране на системи за формиране на премия джакпот - 2 /два/ броя:
- тип BGJP 20.11, версия 1.01, идентификационен номер JP081219-032;
- Vega Jackpot System тип EGT-JS22, идентификационен номер 83752.
4. Промяна на размера на паричните средства, които могат да се изплащат в брой
- от 15 000 лева на 5 000 лева.
5. След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
№

Тип, версия

Производител

1.
2.
3.
4.

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

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

Идентификационен
номер
007-04010
JP110418-018
83752

JP081219-032

Удостоверение
за одобрен тип
ДП
025
052
099
003

Процент
на
отчисление
1.33
2.0
1.9
1.0

ІІ. Да утвърди на „АТЛАС - ЕС КЕЙ” ЕООД, гр. Пловдив:
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.
2.83.„ГАРД - С”ЕООД, гр. София /изх. № П-2089/27.09.12/,/вх. № И-2089/21.09.12г./
На 21.09.2012 г. с вх. № И-2089, 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 „ГАРД-С” ЕООД,
гр. София, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат с 4 /четири/ броя игрални места с
1 /един/ брой игрален автомат с 3 /три/ броя игрални места, като в резултат от подмяната
игралните места се намаляват с 1 /един/ брой в игрална зала с адрес: гр. София,
бул. „Ломско шосе” № 78.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Разрешение №
И-1641/23.07.2012 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
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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 даде разрешение на „ГАРД - С” ЕООД със седалище и адрес на управление:
гр. София, ж.к. „Стрелбище”, ул. „Нишава” № 165, ет. 2, ап. 2, ЕИК: 831576354,
представлявано от Георги Димитров Чавдаров - управител, за подмяна на 1 /един/ брой
игрален автомат с 4 /четири/ броя игрални места с 1 /един/ брой игрален автомат с
3 /три/ броя игрални места, като в резултат от подмяната игралните места се намаляват с
1 /един/ брой в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Ломско шосе” № 78.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 20 /двадесет/ броя
игрални автомати с 22 /двадесет и два/ 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.
2.84.„ТРАКИЙСКИ ИМОТИ 2006”ООД, гр. Казанлък /изх. № П-2094/27.09.12/,/вх.
№ И-2094/21.09.12г./
На 21.09.2012 г. с вх. № И-2094, 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 „ТРАКИЙСКИ
ИМОТИ 2006” ООД, гр. Казанлък, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомати,
намаляване с 5 /пет/ 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. Казанлък, пл. „Севтополис” № 10.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Разрешение №
И-933/18.04.2012 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
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 за извършване на промени в издадения лиценз на
„ТРАКИЙСКИ ИМОТИ 2006” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Казанлък,
ул. „Сливница” № 6, ет. 2, ЕИК: 123741194, представлявано от Десислава Йоанова
Вълканова – Гочева - управител и Женя Стоянова Бел - управител, заедно и поотделно
изразяващи се в подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомати и намаляване с 5 /пет/ броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Казанлък, пл. „Севтополис” № 10.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 19 /деветнадесет/ броя
игрални автомати с 24 /двадесет и четири/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „ТРАКИЙСКИ ИМОТИ 2006” ООД, гр. Казанлък:
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, Cashline, идентификационен № 430203214.
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2. Промяна на броя свързани игрални автомати към система за формиране на
премия джакпот:
- тип BGJP 20.11, версия 1.01, идентификационен № JP040924-026.
3. Подмяна и модификация на игрални автомати свързани към система за
формиране на премия джакпот:
- тип BGJP 60-04, версия Fusion, идентификационен № 080310-034.
4. След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
№
1.
2.
3.

Тип, версия

Производител

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

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

Идентификационен номер
JP 040924-026
JP 080310-033
JP 080310-034

Удостоверение за
одобрен тип ДП
003
003
052

Процент на
отчисления
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.
3. За тото игри:
3.1.ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София /изх. № П1984/27.09.12/,/вх. № И-1984/14.09.12г./
На 14.09.2012 г. с вх. № И-1984, 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
откриване 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-1907/27.09.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
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 даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на
ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” със седалище и адрес на управление:
гр. София, район „Красно село”, ул. „Хайдушко изворче” № 28, ЕИК по
БУЛСТАТ: 000694293, представлявано от Дамян Георгиев Дамянов – изпълнителен
директор, изразяващи се в промяна броя и адресите на пунктовете, в които ще се
приемат залози и изплащат печалби за игрите на „ТОТО 2”, както следва:
Да разреши на ДП „Български спортен тотализатор” да приема залози и изплаща
печалби за игрите на „ТОТО 2” в следния пункт:
- гр. Кюстендил, ул. „Цар Освободител” № 294, бл. 114, вх. А, ап. 1.
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.
3.2.ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София /изх. № П2112/27.09.12/,/вх. № И-2112/25.09.12г./
На 25.09.2012 г. с вх. № И-2112, 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
откриване 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-1907/27.09.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
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 даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на
ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” със седалище и адрес на управление:
гр. София, район „Красно село”, ул. „Хайдушко изворче” № 28, ЕИК по
БУЛСТАТ: 000694293, представлявано от Дамян Георгиев Дамянов – изпълнителен
директор, изразяващи се в промяна броя и адресите на пунктовете, в които ще се
приемат залози и изплащат печалби за игрите на „ТОТО 2”, както следва:
Да разреши на ДП „Български спортен тотализатор” да приема залози и изплаща
печалби за игрите на „ТОТО 2” в следния пункт:
- с. Кокаляне, област София, ул. „Искър” № 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.
4. За лото игри:
4.1.„ЕВРОБЕТ”ООД, гр. София /изх. № П-1993/21.09.12/,/вх. № И-1993/14.09.12г./
На 14.09.2012 г. с вх. № И-1993, 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
11 /единадесет/ броя и откриване на 6 /шест/ броя букмейкърски пункта.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора Удостоверение за
издаден лиценз № И-1893/19.09.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
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При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
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 даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на
„ЕВРОБЕТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Слатина”,
ул. „Александър Жендов” № 6, ЕИК: 121179290, представлявано от Олга Йорданова
Тодорова - управител, изразяващи се в промяна броя и адресите 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. Велико Търново, ул. „Васил Левски” № 6;
2. гр. Гоце Делчев, ул. „Бяло Море” № 8, вх. Б;
3. гр. Кърджали, ул. „Люлин” № 3;
4. гр. Момчилград, ул. „Сан Стефано” № 10 Б;
5. гр. Перник, ул. „Кракра” № 20;
6. гр. София, ул. „Коста Лулчев”, бл. 10;
7. гр. София, кв. „Манастирски ливади”, бл. 21, вх. Б;
8. гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза”, Предгаров площад;
9. гр. София, ул. „Сергей Румянцев”, срещу бл. 15;
10. гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 64;
11. с. Стамболово, УПИ № XXІX, кв. 77.
Да разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в следните
пунктове:
1. гр. Две Могили, бул. „България” № 71;
2. гр. Пазарджик, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 174;
3. гр. Сливница, бул. „Паисий Хилендарски” № 44;
4. гр. Шумен, ул. „Генерал Драгомиров” № 12;
5. гр. Бяла, ул. „Андрей Премянов” № 20;
6. гр. София, ж.к. „Люлин”, бл. 033, магазин № 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.
4.2.„ЕВРОБЕТ”ООД, гр. София /изх. № П-2090/27.09.12/,/вх. № И-2090/21.09.12г./
На 21.09.2012 г. с вх. № И-2090, 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, откриване на 1 /един/ брой букмейкърски пункт и промяна на адреса на 1 /един/
брой букмейкърски пункт.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора Удостоверение за
издаден лиценз № И-1893/19.09.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
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При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
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 даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на
„ЕВРОБЕТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Слатина”,
ул. „Александър Жендов” № 6, ЕИК: 121179290, представлявано от Олга Йорданова
Тодорова - управител, изразяващи се в промяна броя и адресите 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. Сливница, ул. „Паисий Хилендарски” № 38;
2. гр. София, ж.к. „Младост - 2”, бл. 213, „Кафе - сладкарница”.
Да разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в следния
пункт:
1. гр. Варна, ул. „Топола” № 26.
Да впише промяна на адреса на букмейкърски пункт от гр. Средец, парцел ІV,
кв. 45, пл. „Георги Димитров” № 3А на гр. Средец, бул. „България” № 9. /Приложена е
служебна бележка, издадена от община Средец, с което се удостоверява, че досегашният
адрес на функциониращия пункт: гр. Средец, парцел ІV, кв. 45, пл. „Георги Димитров”
№ 3А е идентичен с настоящия административен адрес: гр. Средец, бул. „България”
№ 9/.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
5. За залагания върху резултати от спортни състезания:
5.1.ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София /изх. № П1985/27.09.12/,/вх. № И-1985/14.09.12г./
На 14.09.2012 г. с вх. № И-1985, 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
откриване 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-1906/27.09.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
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 даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на
ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” със седалище и адрес на управление:
гр. София, район „Красно село”, ул. „Хайдушко изворче” № 28, ЕИК по
БУЛСТАТ: 000694293, представлявано от Дамян Георгиев Дамянов – изпълнителен
директор, изразяващи се в промяна броя и адресите на пунктовете, в които ще се
приемат залози и изплащат печалби за игрите на „ТОТО 1”, както следва:
Да разреши на ДП „Български спортен тотализатор” да приема залози и изплаща
печалби за игрите на „ТОТО 1” в следния пункт:
- гр. Кюстендил, ул. „Цар Освободител” № 294, бл. 114, вх. А, ап. 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.
5.2.„ЕВРОБЕТ”ООД, гр. София /изх. № П-1994/21.09.12/,/вх. № И-1994/14.09.12г./
На 14.09.2012 г. с вх. № И-1994, 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 11 /единадесет/ броя и откриване на 6 /шест/ броя
букмейкърски пункта.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора Удостоверение за
издаден лиценз № И-1894/19.09.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
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 даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на
„ЕВРОБЕТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Слатина”,
ул. „Александър Жендов” № 6, ЕИК: 121179290, представлявано от Олга Йорданова
Тодорова - управител, изразяващи се в промяна 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”, както следва:
Да прекрати дейността на „ЕВРОБЕТ” ООД в следните пунктове:
1. гр. Велико Търново, ул. „Васил Левски” № 6;
2. гр. Гоце Делчев, ул. „Бяло Море” № 8, вх. Б;
3. гр. Кърджали, ул. „Люлин” № 3;
4. гр. Момчилград, ул. „Сан Стефано” № 10 Б;
5. гр. Перник, ул. „Кракра” № 20;
6. гр. София, ул. „Коста Лулчев”, бл. 10;
7. гр. София, кв. „Манастирски ливади”, бл. 21, вх. Б;
8. гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза”, Предгаров площад;
9. гр. София, ул. „Сергей Румянцев”, срещу бл. 15;
10. гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 64;
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11. с. Стамболово, УПИ № XXІX, кв. 77.
Да разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в следните
пунктове:
1. гр. Две Могили, бул. „България” № 71;
2. гр. Пазарджик, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 174;
3. гр. Сливница, бул. „Паисий Хилендарски” № 44;
4. гр. Шумен, ул. „Генерал Драгомиров” № 12;
5. гр. Бяла, ул. „Андрей Премянов” № 20;
6. гр. София, ж.к. „Люлин”, бл. 033, магазин № 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.
5.3.„ЕВРОБЕТ”ООД, гр. София /изх. № П-2091/27.09.12/,/вх. № И-2091/21.09.12г./
На 21.09.2012 г. с вх. № И-2091, 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, откриване на 1 /един/ брой
букмейкърски пункт и промяна на адреса на 1 /един/ брой букмейкърски пункт.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора Удостоверение за
издаден лиценз № И-1894/19.09.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
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 даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на
„ЕВРОБЕТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Слатина”,
ул. „Александър Жендов” № 6, ЕИК: 121179290, представлявано от Олга Йорданова
Тодорова - управител, изразяващи се в промяна 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”, както следва:
Да прекрати дейността на „ЕВРОБЕТ” ООД в следните пунктове:
1. гр. Сливница, ул. „Паисий Хилендарски” № 38;
2. гр. София, ж.к. „Младост - 2”, бл. 213, „Кафе - сладкарница”.
Да разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в следния
пункт:
1. гр. Варна, ул. „Топола” № 26.
Да впише промяна на адреса на букмейкърски пункт от гр. Средец, парцел ІV,
кв. 45, пл. „Георги Димитров” № 3А на гр. Средец, бул. „България” № 9. /Приложена е
служебна бележка, издадена от община Средец, с което се удостоверява, че досегашният
адрес на функциониращия пункт: гр. Средец, парцел ІV, кв. 45, пл. „Георги Димитров”
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№ 3А е идентичен с настоящия административен адрес: гр. Средец, бул. „България”
№ 9/.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
5.4.„ЕВРОФУТБОЛ”ООД, гр. София /изх. № П-2100/27.09.12/,/вх. № И2100/24.09.12г./
На 24.09.2012 г. с вх. № И-2100, 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 и откриване на 2 /два/ броя
букмейкърски пункта.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора Удостоверение за
издаден лиценз № И-1904/21.09.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
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 даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз 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
Дружественият договор предвижда друго, изразяващи се в промяна броя и адресите 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. гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза”, Предгаров площад;
2. гр. Велико Търново, ул. „Васил Левски” № 6;
3. с. Раданово, община „Полски Тръмбеш”, ул. „Двадесет и шеста” № 30;
4. гр. Бургас, ж.к. „Изгрев”, блок 140;
5. гр. Пловдив, ул. „Кемера” № 1;
6. гр. Благоевград, ж.к. „Еленово” 2, УПИ VІ, кв. 10;
7. гр. Сандански, ул. „Гео Милев” № 8;
8. с. Стамболово, област Хасково;
9. гр. Перник, ул. „Кракра” № 20;
10. гр. София, ул. „Монтевидео” № 10;
11. гр. Сливница, ул. „Паисий Хилендарски” № 38.
ІІ. Да разреши на „ЕВРОФУТБОЛ” ООД да приема залози и изплаща печалби в
следните пунктове:
1. гр. София, ул. „Спас Вацов” № 4;
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2. гр. София, ул. „Неофит Рилски” № 63.
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-1995/21.09.12/,/вх. № И-1995/14.09.12г./
На 14.09.2012 г. с вх. № И-1995, 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 11 /единадесет/ броя и откриване на 6 /шест/ броя
букмейкърски пункта.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора Удостоверение за
издаден лиценз № И-1895/19.09.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
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 даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на
„ЕВРОБЕТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Слатина”,
ул. „Александър Жендов” № 6, ЕИК: 121179290, представлявано от Олга Йорданова
Тодорова - управител, изразяващи се в промяна броя и адресите 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. Велико Търново, ул. „Васил Левски” № 6;
2. гр. Гоце Делчев, ул. „Бяло Море” № 8, вх. Б;
3. гр. Кърджали, ул. „Люлин” № 3;
4. гр. Момчилград, ул. „Сан Стефано” № 10 Б;
5. гр. Перник, ул. „Кракра” № 20;
6. гр. София, ул. „Коста Лулчев”, бл. 10;
7. гр. София, кв. „Манастирски ливади”, бл. 21, вх. Б;
8. гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза”, Предгаров площад;
9. гр. София, ул. „Сергей Румянцев”, срещу бл. 15;
10. гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 64;
11. с. Стамболово, УПИ № XXІX, кв. 77.
Да разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в следните
пунктове:
1. гр. Две Могили, бул. „България” № 71;
2. гр. Пазарджик, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 174;
3. гр. Сливница, бул. „Паисий Хилендарски” № 44;
4. гр. Шумен, ул. „Генерал Драгомиров” № 12;
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5. гр. Бяла, ул. „Андрей Премянов” № 20;
6. гр. София, ж.к. „Люлин”, бл. 033, магазин № 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.
6.2.„ЕВРОБЕТ”ООД, гр. София /изх. № П-2092/27.09.12/,/вх. № И-2092/21.09.12г./
На 21.09.2012 г. с вх. № И-2092, 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, откриване на 1 /един/ брой букмейкърски
пункт и промяна на адреса на 1 /един/ брой букмейкърски пункт.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора Удостоверение за
издаден лиценз № И-1895/19.09.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
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 даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на
„ЕВРОБЕТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Слатина”,
ул. „Александър Жендов” № 6, ЕИК: 121179290, представлявано от Олга Йорданова
Тодорова - управител, изразяващи се в промяна броя и адресите 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. Сливница, ул. „Паисий Хилендарски” № 38;
2. гр. София, ж.к. „Младост - 2”, бл. 213, „Кафе - сладкарница”.
Да разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в следния
пункт:
1. гр. Варна, ул. „Топола” № 26.
Да впише промяна на адреса на букмейкърски пункт от гр. Средец, парцел ІV,
кв. 45, пл. „Георги Димитров” № 3А на гр. Средец, бул. „България” № 9. /Приложена е
служебна бележка, издадена от община Средец, с което се удостоверява, че досегашният
адрес на функциониращия пункт: гр. Средец, парцел ІV, кв. 45, пл. „Георги Димитров”
№ 3А е идентичен с настоящия административен адрес: гр. Средец, бул. „България”
№ 9/.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
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Против - няма.
ПО ПЕТИ РАЗДЕЛ – Разглеждане на писмени искания за утвърждаване на
задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри/
утвърждаване на удостоверителни знаци:
1. За игрални казина:
1.1.„ЛАРИС-ВЕГА”ООД, гр. София /изх. № П-2055/25.09.12/,/вх. № И2055/20.09.12г./
На 20.09.2012 г. с вх. № И-2055, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 11, чл. 32, чл. 38,
ал. 2 и ал. 3 от ЗХ, е подадено писмено искане от „ЛАРИС-ВЕГА” ООД, 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. Варна, бул. “Сливница”
№ 33, Интерхотел „Черно море” /по Разрешение № И-1036-1/06.06.2012 г./.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
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 „ЛАРИС - ВЕГА” ООД със седалище и адрес на управление:
гр. София, район „Средец”, ул. „Славянска” № 29, ЕИК: 121390871, представлявано от
Мариета Георгиева Цекова - Димитрова - управител и Борис Димов Петков - прокурист,
представените за игрално казино с адрес: гр. Варна, бул. “Сливница” № 33, Интерхотел
“Черно море”, Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане
на хазартни игри в игрално казино, включващи следните промени:
1. В чл. 40 се учредява провеждането на нова бонус игра „Късно лято” за
спечелването на две парични награди в размер от 300 лв. и 500 лв. в две тегления. Играта
е подробно описана в чл. 41, ал. 4 и чл. 42, ал. 4 от правилата.
2. В чл. 41, ал. 3 и чл. 42, ал. 3 се правят редакции свързани с правото на участие
в играта „НОВ КЛИЕНТ”, както и с определянето на наградите и печелившите
участници.
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.„АНГЛО-БОЛКАН”ООД, гр. София /изх. № П-2063/26.09.12/,/вх. № И2063/20.09.12г./
На 20.09.2012 г. с вх. № И-2063, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 11, чл. 32, чл. 38,
ал. 2 и ал. 3 от ЗХ, е подадено писмено искане от „АНГЛО-БОЛКАН” ООД, 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, пл.
„Света Неделя” № 5, хотел „ШЕРАТОН СОФИЯ ХОТЕЛ БАЛКАН” /по Удостоверение
за издаден лиценз № И-1888/30.08.2012 г./.
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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. 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 „АНГЛО-БОЛКАН” ООД със седалище и адрес на управление:
гр. София, район „Средец”, пл. „Света Неделя” № 5, ЕИК: 831119989, представлявано от
ЙОЗДЖАН ЕРЮЛГЕН - управител, представените за игрално казино с адрес: гр. София,
пл. „Света Неделя” № 5, хотел „ШЕРАТОН СОФИЯ ХОТЕЛ БАЛКАН”, Задължителни
игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри в игрално
казино, включващи промени в допълнителна бонус игра „Парична награда от игрални
автомати” и допълнителна бонус игра „Парична награда от игрални маси”.
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 СИТИ”ЕООД, гр. София /изх. № П-2101/27.09.12/,/вх. № И-2101/24.09.12г./
На 24.09.2012 г. с вх. № И-2101, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 9, т. 11, чл. 32 и
чл. 38, ал. 2 и 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „УИН СИТИ” ЕООД,
гр. София, за утвърждаване на задължителен образец на удостоверителен знак /чип/ и
утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и правила за организиране и
провеждане на хазартни игри в игрално казино с адрес: м. „Капсиди” № 22, землището
на с. Чучулигово, община Петрич, казино „EFBET”.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора Удостоверение за
издаден лиценз № И-1937/20.09.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
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, т. 11 и 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:
I. Да утвърди на „УИН СИТИ” ЕООД със седалище и адрес на управление:
гр. София, район „Лозенец”, ул. „Златовръх” № 37, ЕИК: 201536889, представлявано от
Митко Цветанов Тодоров – управител и Георги Николов Филчев - управител, заедно и
поотделно, представените за игрално казино с адрес: м. „Капсиди” № 22, землището на
с. Чучулигово, община Петрич, казино „EFBET”, Задължителни игрални условия и
правила за организиране и провеждане на хазартни игри в игрално казино, включващи
следните промени:
1. Нови бонификации:
- Daily bonus;
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- Birthday bonus.
2. Промени в бонификация „Lady Bonus” и „Happy hour”.
3. Промени в съотношението между залозите и печалбите на игралните маси в
игралното казино – подробно описани в приложения план.
ІІІ. Да утвърди на „УИН СИТИ” ЕООД, гр. София, 1 /един/ брой задължителен
образец на удостоверителен знак /чип/ за участие в хазартни игри на игрални маси.
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.„ПОЛО 11”ЕООД, гр. София /изх. № П-1972/21.09.12/,/вх. № И-1972/12.09.12г./
На 12.09.2012 г. с вх. № И-1972, 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 „ПОЛО 11” 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. Стара Загора, бул. „Митрополит Методи Кусев” № 7 /по Разрешение № И-989 от
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. 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 „ПОЛО 11” ЕООД, със седалище и адрес на управление:
гр. София, район „Средец”, ул. „Славянска” № 29, ет. 2, ЕИК: 130464790,
представлявано от Мариета Георгиева Цекова - Димитрова - управител и Борис Димов
Петков - прокурист, Задължителни игрални условия и правила за организиране и
провеждане на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Стара
Загора, бул. „Митрополит Методи Кусев” № 7, включващи следните промени:
1. Промени в бонус игри:
1.1. Преустановява се провеждането на бонус игра „МЕСЕЧНА ПРЕМИЯ”;
1.2. В раздел ІV, чл.20, ал. 2, определените за трето, четвърто и пето теглене
участници избират съответно десет, девет и осем числа от рулетката.
2. Нова бонус игра:
2.1. „ДВОЙНА СРЯДА”. Право на участие има всеки клиент, който е влязъл в
бонус с определена стойност на залога на игрален автомат или е изиграл определена
сума на електронна рулетка. Играта ще се провежда всяка втора и четвърта сряда на
месеца от 20:30 часа. Регламентът за провеждане и определяне на печелившите
участници в игрите е описан в Раздел ІV от приложените правила.
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. 25 се променя размерът при изплащане на премиите джакпот, както
следва:
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- над 5 000 лева се изплащат по банков път до три работни дни.
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.„ФЕНИКС ГОЛД”ЕООД, гр. София /изх. № П-1973/21.09.12/,/вх. № И1973/12.09.12г./
На 12.09.2012 г. с вх. № И-1973, 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 “ФЕНИКС
ГОЛД” 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. Пловдив, ул. „Патриарх Евтимий” № 13 /по Разрешение № И-1475 от
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, 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 “ФЕНИКС ГОЛД” ЕООД, със седалище и адрес на управление:
гр. София, район „Средец”, ул. „Славянска”, № 29, ет. 2, ЕИК 131046420,
представлявано от Мариета Георгиева Цекова - Димитрова – управител и Борис Димов
Петков - прокурист, Задължителни игрални условия и правила за организиране и
провеждане на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Пловдив,
ул. „Патриарх Евтимий” № 13, включващи следните промени:
1. Промени в бонус игри:
1.1. Преустановява се провеждането на бонус игра „СЕДМИЧНА ПРЕМИЯ”.
2. Нова бонус игра:
2.1. „СРЯДА-СЪБОТА”. Право на участие има всеки клиент, който е влязъл в
бонус с определена стойност на залога на игрален автомат. Играта ще се провежда всяка
сряда и събота на месеца и включва пет тегления. Регламентът за провеждане и
определяне на печелившите участници в игрите е описан в Раздел ІV от приложените
правила.
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:
- над 5 000 лева се изплащат по банков път до три работни дни.
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.
2.3.„КАЗИНО МИРАЖ”ООД, гр. София /изх. № П-2071/27.09.12/,/вх. № И2071/20.09.12г./
На 20.09.2012 г. с вх. № И-2071, 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 “КАЗИНО
МИРАЖ” ООД, 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. „Македония” № 2-4 /по Удостоверение за издаден
лиценз № И-1892/31.08.2012 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 “КАЗИНО МИРАЖ” ООД, със седалище и адрес на управление:
гр. София, район „Красно село”, бул. „Македония” № 2-4, ЕИК: 131553135,
представлявано заедно и поотделно от Малина Иванова Гечкова и Валентин Петров
Кинов - управители, Задължителни игрални условия и правила за организиране и
провеждане на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София,
бул. „Македония” № 2-4, включващи следните промени:
1. Нова бонус игра:
1.1. В чл. 19, ал. 1 се регламентира провеждането на нова месечна бонус игра,
която заменя досегашната седмична бонус игра. Провежда се на всяко 30 число в месеца
от 21.00 часа.
Бонус наградите 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.„УИН БЕТ”ООД, гр. София /изх. № П-2072/27.09.12/,/вх. № И-2072/20.09.12г./
На 20.09.2012 г. с вх. № И-2072, 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 „УИН БЕТ” ООД,
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. Бургас, ул. „Хан Крум” № 5, х-л „Бургас” /по Удостоверение за издаден лиценз №
И-1953/14.09.2012 г. на ДКХ/.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
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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 „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, Задължителни игрални условия и правила за
организиране и провеждане на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. Бургас, ул. „Хан Крум” № 5, х-л „Бургас”, включващи следните промени:
1. Нова бонус игра:
1.1. В чл. 19, ал. 2 се регламентира провеждането на допълнителна бонус игра,
която заменя досегашната месечна бонус игра. Провежда се в два варианта :
• Първи вариант – всеки понеделник, сряда и събота от 20.00 часа;
• Втори вариант – всеки вторник, петък и неделя от 20.00 часа.
Бонус наградите 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.„ГРАНД КАЗИНО - 1”ООД, гр. София /изх. № П-2079/25.09.12/,/вх. № И2079/20.09.12г./
На 20.09.2012 г. с вх. № И-2079, 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 „ГРАНД
КАЗИНО - 1” ООД, 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. „Днепър” № 1 /по Разрешение № И-1587/23.07.2012
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. 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 утвърди на „ГРАНД КАЗИНО - 1” ООД със седалище и адрес на управление:
гр. София, район „Лозенец”, ул. „Кричим” № 63, ЕИК: 175258559, представлявано от
Галин Тотьов Василев - управител, 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. „Днепър” № 1, изразяващи се в:
1. Промяна на броя игрални автомати свързани в системи за формиране на
премия джакпот:
- тип Casino Link System, идентификационен номер 021.
2. Промени в бонус игри:
- Първа ежедневна бонус игра;
- Втора ежедневна бонус игра.
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Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.6.„КАЗИНО БУДА”ЕООД, гр. София /изх. № П-2088/27.09.12/,/вх. № И2088/21.09.12г./
На 21.09.2012 г. с вх. № И-2088, 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 „КАЗИНО
БУДА” 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, район „Кремиковци”, ж.к. „Ботунец”, ул. „Балкан” № 1-А /по
Разрешение № И-1307/03.07.2012 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, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 38, ал. 2 и ал. 3от 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 „КАЗИНО БУДА” ЕООД със седалище и адрес на управление:
гр. София, район „Младост”, ул. „Михаил Тенев”№ 6, ет. 2, ЕИК: 175086943,
представлявано от Малина Иванова Славчева – 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, район „Кремиковци”, ж.к. „Ботунец”,
ул. „Балкан” № 1-А, изразяващи се в промени в седмична бонус игра.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.7.„КАЗИНО ПЕРЛА”ООД, гр. София /изх. № П-2099/27.09.12/,/вх. № И2099/24.09.12г./
На 24.09.2012 г. с вх. № И-2099, 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 „КАЗИНО
ПЕРЛА” ООД, 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. Русе, ул. „Борисова” № 44 Б /по Удостоверение за издаден лиценз №
И-1952/19.09.2012 г. на ДКХ/.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
необходимите документи за издаване на разрешения по Закона за хазарта. Внесена е
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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.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 „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, промени в Задължителни игрални условия и правила за
организиране и провеждане на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. Русе, ул. „Борисова” № 44 Б, изразяващи се в:
Промени в бонус игра:
- Седмична бонус игра.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.8.„РАДКА МОСКОВА”ООД, гр. Самоков /изх. № П-2076/27.09.12/,/вх. № И2076/20.09.12г./
На 20.09.2012 г. с вх. № И-2076, 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 „РАДКА
МОСКОВА” ООД, гр. Самоков, 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. Момчилград, област Кърджали, ул. „Александър
Стамболийски” № 10, УПИ І, пл.сн. № 493, кв. 31 /по Удостоверение за издаден лиценз
№ И-1859/28.08.2012 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. 11 и 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 „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, представените за игрална зала с адрес: гр. Момчилград, област Кърджали,
ул. „Александър Стамболийски” № 10, УПИ І, пл.сн. № 493, кв. 31, Задължителни
игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални
автомати, включващи следните промени:
1. Нови бонус игри:
- седмична бонус игра;
- специална бонус промоция „Money for Nothing”;
- специална бонус промоция „Money for Player”.
Всички парични награди и промоции 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.
2.9.„РАДКА МОСКОВА”ООД, гр. Самоков /изх. № П-2077/27.09.12/,/вх. № И2077/20.09.12г./
На 20.09.2012 г. с вх. № И-2077, 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 „РАДКА
МОСКОВА” ООД, гр. Самоков, 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. Кюстендил, бул. „България” № 17 /по издадено Разрешение №
И-1511/03.07.2012 г./.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
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 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 „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, представените за игрална зала с адрес: гр. Кюстендил, бул. „България” № 17,
Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри с игрални автомати, включващи следните промени:
1. Нови бонус игри:
- седмична бонус игра;
- специална бонус промоция „Money for Nothing”;
- специална бонус промоция „Money for Player”.
Всички парични награди и промоции 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.
2.10.„СИТИ КАЗИНО ГРУП”ООД, гр. София /изх. № П-2086/26.09.12/,/вх. № И2086/21.09.12г./
На 21.09.2012 г. с вх. № И-2086, 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 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 издадено на организатора Удостоверение за
издаден лиценз № И-1944/19.09.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
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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. 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 даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на „СИТИ
КАЗИНО ГРУП” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Лозенец”,
ул. „Златовръх” № 37, ЕИК: 200279388, представлявано от Митко Цветанов Тодоров –
управител, изразяващи се в 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, включващи:
1. Инсталиране на система за формиране на премия джакпот - 1 /един/ брой:
- тип Casino Link System, идентификационен номер YKHL029448.
2. Нови бонификации:
- Daily bonus;
- Birthday bonus.
3. Промени в бонификация „Lady Bonus” и „Happy hour”.
4. След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:

JP110404-101
JP111121-001
0003 сървър YLCN009051

Удостоверение
за одобрен тип
ДП
003
003
096

Процент
на
отчисление
1.0
1.0
1.0

YKHL029448

051

1.0

№

Тип, версия

Производител

Идентификационен номер

1.
2.
3.

BGJP 20.11, 1.01
BGJP 20.11, 1.01
CRYSTAL Net

„Казино Технологии” АД
„Казино Технологии” АД
Spielo International GmbH

4.

Casino Link System

Mikohn/ Progressive Gaming
International Corporation

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 спортни състезания - утвърждаване на удостоверителни
знаци:
3.1.„ЕВРОФУТБОЛ”ООД, гр. София /изх. № П-2083/25.09.12/,/вх. № И2083/21.09.12г./
На 21.09.2012 г. с вх. № И-2083, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 9 и чл. 32 от
Закона за хазарта, e подадено писмено искане от „ЕВРОФУТБОЛ” ООД, гр. София, за
утвърждаване на 2 /два/ броя удостоверителни знаци за участие в хазартни игри със
залагания върху резултати от спортни състезания /по Удостоверение за издаден лиценз
№ И-1904/21.09.2012 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, 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:
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Да утвърди 2 /два/ броя удостоверителни знаци за участие в хазартни игри със
залагания
върху
резултати
от
спортни
състезания,
организирани
от
„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
дружественият договор предвижда друго.
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 - Поправка на очевидна фактическа грешка:
1. За игрална зала:
1.„УИН БЕТ-3”ООД, гр. София /изх. № П-1869-1/24.09.12/,/вх. № И-1869-1/21.09.12г./
На 21.09.2012 г. с вх. № И-1869-1, в съответствие с чл. 27, ал. 3 от Закона за
хазарта, е постъпила молба от „УИН БЕТ-3” ООД, гр. София до Държавната комисия по
хазарта (ДКХ) за поправка на очевидна фактическа грешка в удостоверение за издаден
лиценз № И-1869/30.08.2012 г. на ДКХ за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Бургас, ул. „Александровска” № 21, х-л „България”.
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 удостоверение за издаден
лиценз № И-1869/30.08.2012 г., за организиране на хазартни игри с игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Бургас, ул. „Александровска” № 21, х-л „България” на „УИН
БЕТ-3” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Младост”,
ул. „Михаил Тенев” № 6, ет. 2, ЕИК: 201695756, представлявано от Данаил Христов
Илиев – управител, като в удостоверението се отрази деинсталирането на система за
формиране на премия джакпот Atronic Progressive Link Oxygen CASH FEVER,
идентификационен номер 3000004861. След промяната в игралната зала ще се
експлоатират следните 3 /три/ системи за формиране на премия джакпот:
№

Тип, версия

1.
2.
3.

Classic Blend Jackpot System, CBJS
BGJP 20-11, 1.01
BGJP 30-04, 1.01

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

Идентификационен номер
CBJS 76169
JP 080731-116
JP 080731-121

Удостоверение за
одобрен тип ДП
022.1
003
020

Процент на
отчисление
1.7
1.0
4.5

Комисията пристъпи към разглеждане на предложение изх. №
П-1869-1/24.09.2012 г. на председателя на ДКХ, при което установи, че в Решение №
И-1869/23.08.2012 г. на ДКХ не е допусната очевидната фактическа грешка. В случая е
налице грешка единствено в издаденото на „УИН БЕТ-3” ООД удостоверение за издаден
лиценз № И-1869/30.08.2012 г. Съгласно чл. 27, ал. 3 от ЗХ Комисията има право да
поправя допуснати очевидни фактически грешки само в своите решения. Предвид това
следва да се поправи само допусната грешка в удостоверението за издаден лиценз №
И-1869/30.08.2012 г. на ДКХ.
ПО СЕДМИ РАЗДЕЛ - Разни.
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На основание чл. 31, ал. 1, т. 2 от ЗХ, председателят на ДКХ внася за разглеждане
предложение с изх. № П-2128/28.09.2012 г. по искане с вх. № И-2128/28.09.2012 г. от
„КАЯ 1” ЕООД, в точка разни от дневния ред и предлага същото да бъде разгледано на
днешното заседание. Държавната комисия по хазарта,
РЕШИ:
Приема да разгледа внесеното от председателя на ДКХ предложение изх. №
П-2128/28.09.2012 г. по искане с вх. № И-2128/28.09.2012 г. от „КАЯ 1” ЕООД за
прекратяване действието на Разрешение № И-1497 от 23.07.2012 г., за организиране на
хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ”
№ 121, преди изтичане на срока му.
Гласували – 5
За – 5
Против – няма.
1.„КАЯ 1”EООД, гр. София /изх. № П-2128/28.09.12/,/вх. № И-2128/28.09.12г./
На 27.09.2012 г. с вх. № И-2128, 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 „КАЯ 1” ЕООД, гр. София,
за предсрочно прекратяване действието на Разрешение № И-1497 от 23.07.2012 г., за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София,
бул. „Цар Борис ІІІ” № 121.
Срокът на разрешението изтича на 26.02.2015 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:
Предсрочно да прекрати Разрешение № И-1497 от 23.07.2012 г., за организиране
на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Цар Борис
ІІІ” № 121, издадено на „КАЯ 1” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София,
р-н „Триадица”, ж.к. „Стрелбище”, ул. „Хайдушка гора”, бл. 3, вх. А, ап. 3,
ЕИК: 121397150, представлявано от Маргарита Цветанова Нешева – 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.
Председател:
/Калоян Кръстев/
Секретар-протоколчик:
/Виолета Христова/
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