РЕПУБЛИКАБЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВОНАФИНАНСИТЕ
ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА

ПРОТОКОЛ
№ 13
София, 24.10.2012 г.
Днес, 24 октомври 2012 г. се проведе заседание на Държавната комисия по
хазарта с участието на г-н Калоян Кръстев – председател, Васил Панов, Даниела
Щрегарска, Катерина Колчагова, Сергей Кацаров – 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 предложение за временно отнемане на издаден
лиценз, във връзка с открито от ДКХ производство на 23.08.2012 г.:
1. За игрална зала:
1. Докладна записка изх. № 1004/17.10.2012 г. във връзка с открито с Решение №
867/23.08.2012 г. на ДКХ производство за временно отнемане на издадено на ЕТ
„ПЕТЪР АНДРОНОВ”, гр. Ловеч разрешение.
ВТОРИ РАЗДЕЛ - Разглеждане на предложение за временно отнемане на издаден
лиценз, във връзка с открито от ДКХ производство на 23.08.2012 г., и писмено
искане за предсрочно прекратяване действието на този лиценз:
1. За игрална зала:
1.1.Докладна записка изх. № 1003/17.10.2012 г. във връзка с открито с Решение №
866/23.08.2012 г. на ДКХ производство за временно отнемане на издадено на ЕТ
„ДАНИЕЛ СТАНИМИРОВ”, гр. Монтана разрешение.
1.2.ЕТ„ДАНИЕЛ СТАНИМИРОВ”, гр. Монтана /изх. № П-2149/18.10.12/,/вх. № И2149/03.10.12г./
ТРЕТИ РАЗДЕЛ - Разглеждане на предложение за временно отнемане на издаден
лиценз:
1. За игрална зала:
1.„ЕЙНДЖЕЛ”ЕООД, гр. Дулово /изх. № П-1005/17.10.12/
ЧЕТВЪРТИ РАЗДЕЛ - Разглеждане на писмени искания за одобряване на вписани
промени в обстоятелствата и за други промени в издадени лицензи, както и за
утвърждаване на задължителни игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри:
1. За игрални казина:
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1.1.„ЕНТЕРТЕЙМАНТ”АД, гр. Пловдив /изх. № П-2111/18.10.12/,/вх. №
2111/25.09.12г./
1.2.„ЕНТЕРТЕЙМАНТ”АД, гр. Пловдив /изх. № П-2136/18.10.12/,/вх. №
2136/01.10.12г./
1.3.„ЕНТЕРТЕЙМАНТ”АД, гр. Пловдив /изх. № П-2141/18.10.12/,/вх. №
2141/02.10.12г./
1.4.„АКТИВ-БГ”АД, гр. София /изх. № П-2188/22.10.12/,/вх. № И-2188/05.10.12г./
1.5.„АКТИВ-БГ”АД, гр. София /изх. № П-2198/22.10.12/,/вх. № И-2198/09.10.12г./
1.6.„АКТИВ-БГ”АД, гр. София /изх. № П-2199/22.10.12/,/вх. № И-2199/09.10.12г./

ИИИ-

2. За игрална зала:
2.1.„КАЗИНО КИНГ”ООД, гр. София /изх. № П-2070/16.10.12/,/вх. № И-2070/20.09.12г./
2.2.„КАЗИНО КИНГ”ООД, гр. София /изх. № П-2163/19.10.12/,/вх. № И-2163/04.10.12г./
2.3.„КАЗИНО КИНГ”ООД, гр. София /изх. № П-2218/22.10.12/,/вх. № И-2218/10.10.12г./
ПЕТИ РАЗДЕЛ - Разглеждане на писмени искания за одобряване на вписани
промени в обстоятелствата по издадени лицензи:
1. За игрално казино:
1.1„АСТЕРА І”ЕАД, гр. Варна /изх. № П-2176/22.10.12/,/вх. № И-2176/05.10.12г./
2. За игрални зали:
2.1.„ОЛИМП-2002”ЕООД, гр. Враца /изх. № П-2119/19.10.12/,/вх. № И-2119/27.09.12г./
2.2.„КАЗИНО МИРАЖ”ООД, гр. София /изх. № П-2162/19.10.12/,/вх. № И2162/04.10.12г./
3. За числова лотарийна игра бинго:
3.1.„БАЛИ”ЕООД, с. Осенец, област Разград /изх. № П-1954/19.10.12/,/вх. № И1954/11.09.12г./
4. За залагания върху резултати от спортни състезания:
4.1.„ЕВРОФУТБОЛ”ООД, гр. София /изх. № П-2139/18.10.12/,/вх. № И-2139/02.10.12г./
ШЕСТИ РАЗДЕЛ - Предсрочно прекратяване действието на издадени лицензи:
1. За игрални зали:
1.1.„АПОГЕЙ”ЕООД, гр. Котел /изх. № П-2140/18.10.12/,/вх. № И-2140/02.10.12г./
1.2.„БЛИЦ ТРЕЙД КЪМПАНИ”ООД, гр. София /изх. № П-2174/22.10.12/,/вх. № И2174/05.10.12г./
1.3.„ВАЛМАР-ВАЛЕНТИН ВАНГЕЛОВ”ЕООД, гр. Раднево /изх. № П2201/22.10.12/,/вх. № И-2201/09.10.12г./
СЕДМИ РАЗДЕЛ - Разглеждане на писмено искане за издаване на лиценз за нов
обект:
1. За игрална зала:
1.„ЧЕРНО И БЯЛО – 2007”ЕООД, гр. София /изх. № П-2122/18.10.12/,/вх. № И2122/27.09.12г./
ОСМИ РАЗДЕЛ – Разглеждане на писмени искания за издаване на лицензи за
обекти, в които са се организирали хазартни игри:
1. За игрални зали:
1.1.„ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО”АД, гр. София /изх. № П-1956/23.10.12/,/вх. № И1956/11.09.12г./
1.2.„ОЛИМП-2002”ЕООД, гр. Враца /изх. № П-2121/19.10.12/,/вх. № И-2121/27.09.12г./
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ДЕВЕТИ РАЗДЕЛ – Разглеждане на писмени искания за продължаване на срока
(по чл. 36, ал. 1 от ЗХ) на издадени лицензи:
1. За игрални зали:
1.1.„ГРАНД КАЗИНО - 1”ООД, гр. София /изх. № П-1966/17.10.12/,/вх. № И1966/11.09.12г./
1.2.„ГРАНД КАЗИНО - 3”ООД, гр. София /изх. № П-1964/17.10.12/,/вх. № И1964/11.09.12г./
ДЕСЕТИ РАЗДЕЛ – Разглеждане на писмени искания за промени във вече издаден
лиценз и за продължаване на срока (по чл. 36, ал. 1 от ЗХ) на този лиценз:
1. За игрална зала:
1.1.„ГОЧЕВ - СТАР”ООД, гр. София /изх. № П-2153/19.10.12/,/вх. № И-2153/03.10.12г./
1.2.„ГОЧЕВ - СТАР”ООД, гр. София /изх. № П-1938/19.10.12/,/вх. № И-1938/10.09.12г./
ЕДИНАДЕСЕТИ РАЗДЕЛ - Разглеждане на писмени искания за промени във вече
издадени лицензи:
1. За игрални казина:
1.1.„ПАША ЕНТЪРТЕЙМЪНТ”ЕАД, гр. София /изх. № П-2187/22.10.12/,/вх. № И2187/05.10.12г./
1.2.„АСРАР КАЗИНО ГРУП”АД, гр. София /изх. № П-2190/22.10.12/,/вх. № И2190/08.10.12г./
1.3.„ЛАРИС-ВЕГА”ООД, гр. София /изх. № П-2193/22.10.12/,/вх. № И-2193/08.10.12г./
2. За игрални зали:
2.1.„РАДКА МОСКОВА”ООД, гр. Самоков /изх. № П-1928/16.10.12/,/вх. № И1928/05.09.12г./
2.2.„РАДКА МОСКОВА”ООД, гр. Самоков /изх. № П-2129/18.10.12/,/вх. № И2129/27.09.12г./
2.3.„РАДКА МОСКОВА”ООД, гр. Самоков /изх. № П-2130/18.10.12/,/вх. № И2130/27.09.12г./
2.4.„РАДКА МОСКОВА”ООД, гр. Самоков /изх. № П-2131/18.10.12/,/вх. № И2131/27.09.12г./
2.5.„РАДКА МОСКОВА”ООД, гр. Самоков /изх. № П-2192/23.10.12/,/вх. № И2192/08.10.12г./
2.6.„ДЕЯН 2010”ЕООД, гр. София /изх. № П-2040/16.10.12/,/вх. № И-2040/19.09.12г./
2.7.„ЕМ ДЖИ ХОЛИДЕЙ”ООД, гр. Пловдив /изх. № П-2067/16.10.12/,/вх. № И2067/20.09.12г./
2.8.„КАЗИНО ПЕРЛА - 3”ООД, гр. София /изх. № П-2069/16.10.12/,/вх. № И2069/20.09.12г./
2.9.„КАЗИНО ПЕРЛА - 3”ООД, гр. София /изх. № П-2169/19.10.12/,/вх. № И2169/04.10.12г./
2.10.„ЕВРО КАЗИНО ГРУП”ООД, гр. София /изх. № П-2158/19.10.12/,/вх. № И2158/04.10.12г./
2.11.„УЪРЛД ГЕЙМ”ООД, гр. София /изх. № П-2164/19.10.12/,/вх. № И-2164/04.10.12г./
2.12.„НАЦИОНАЛ ГРУП”ООД, гр. София /изх. № П-2165/19.10.12/,/вх. № И2165/04.10.12г./
2.13.„НАЦИОНАЛ ГРУП”ООД, гр. София /изх. № П-2168/19.10.12/,/вх. № И2168/04.10.12г./
2.14.„МИЛИОН КАЗИНО”ООД, гр. София /изх. № П-2166/19.10.12/,/вх. № И2166/04.10.12г./
2.15.„ТОТАЛ ПАРТНЪРС”ЕООД, гр. Враца /изх. № П-2167/19.10.12/,/вх. № И2167/04.10.12г./
2.16.„УИН БЕТ - 3”ООД, гр. София /изх. № П-2171/19.10.12/,/вх. № И-2171/04.10.12г./
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2.17.„ГРАНД КАЗИНО”ООД, гр. София /изх. № П-2209/22.10.12/,/вх. № И2209/10.10.12г./
2.18.„ГРАНД КАЗИНО - 1”ООД, гр. София /изх. № П-2208/23.10.12/,/вх. № И2208/10.10.12г./
2.19.„ГРАНД КАЗИНО - 1”ООД, гр. София /изх. № П-2210/22.10.12/,/вх. № И2210/10.10.12г./
2.20.„ГРАНД КАЗИНО - 1”ООД, гр. София /изх. № П-2211/22.10.12/,/вх. № И2211/10.10.12г./
2.21.„ГРАНД КАЗИНО - 2”ООД, гр. София /изх. № П-2212/22.10.12/,/вх. № И2212/10.10.12г./
2.22.„ГРАНД КАЗИНО - 3”ООД, гр. София /изх. № П-2213/22.10.12/,/вх. № И2213/10.10.12г./
2.23.„КАЗИНО МИРАЖ”ООД, гр. София /изх. № П-2219/22.10.12/,/вх. № И2219/10.10.12г./
2.24.„М.М.Г.”ООД, гр. София /изх. № П-2220/22.10.12/,/вх. № И-2220/10.10.12г./
2.25.„КАМЕЛОТ КЛУБ”ООД, гр. Русе /изх. № П-2081/16.10.12/,/вх. № И-2081/21.09.12г./
2.26.„ПЕЛТ”ЕООД, гр. Габрово /изх. № П-2096/16.10.12/,/вх. № И-2096/21.09.12г./
2.27.„КОМЕРС”ЕООД, гр. Севлиево /изх. № П-2097/16.10.12/,/вх. № И-2097/21.09.12г./
2.28.„КОМЕРС”ЕООД, гр. Севлиево /изх. № П-2142/18.10.12/,/вх. № И-2142/02.10.12г./
2.29.„ЕЛИТ-8”ЕООД, гр. Севлиево /изх. № П-2125/18.10.12/,/вх. № И-2125/27.09.12г./
2.30.„ЕЛИТ-8”ЕООД, гр. Севлиево /изх. № П-2126/18.10.12/,/вх. № И-2126/27.09.12г./
2.31.„ЕЛИТ-8”ЕООД, гр. Севлиево /изх. № П-2127/18.10.12/,/вх. № И-2127/27.09.12г./
2.32.„ЧЕРНО И БЯЛО – 2007”ЕООД, гр. София /изх. № П-2102/16.10.12/,/вх. № И2102/24.09.12г./
2.33.„ГЕЙМ-4”АД, гр. София /изх. № П-2150/18.10.12/,/вх. № И-2150/03.10.12г./
2.34.„ГЕЙМ-4”АД, гр. София /изх. № П-2159/19.10.12/,/вх. № И-2159/04.10.12г./
2.35.„ШУГЪР ГЕЙМС”ООД, гр. София /изх. № П-2151/19.10.12/,/вх. № И2151/03.10.12г./
2.36.„БЕЛФАСТ”ООД, гр. София /изх. № П-2160/19.10.12/,/вх. № И-2160/04.10.12г./
2.37.„БЛИЦ ТРЕЙД КЪМПАНИ”ООД, гр. София /изх. № П-2175/22.10.12/,/вх. № И2175/05.10.12г./
2.38.„ГЕЙМЪР-2001”ЕООД, гр. София /изх. № П-2177/22.10.12/,/вх. № И-2177/05.10.12г./
2.39.„БАРГЕЙМ”АД, гр. София /изх. № П-2103/17.10.12/,/вх. № И-2103/24.09.12г./
2.40.„БАРГЕЙМ”АД, гр. София /изх. № П-2204/22.10.12/,/вх. № И-2204/09.10.12г./
2.41.„ХАЗАРТ 08”ООД, гр. София /изх. № П-2104/18.10.12/,/вх. № И-2104/24.09.12г./
2.42.„СЛОТ ГЕЙМС”ООД, гр. София /изх. № П-2137/18.10.12/,/вх. № И-2137/01.10.12г./
2.43.„ВЕЛ ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ”ООД, гр. София /изх. № П-2205/22.10.12/,/вх. № И2205/09.10.12г./
2.44.„ПАЛМС ПЕТРИЧ”ЕООД, гр. София /изх. № П-2206/23.10.12/,/вх. № И2206/09.10.12г./
2.45.ЕТ„ОРЛИН ИВАНОВ - КОМЕРС”, гр. Русе /изх. № П-2105/18.10.12/,/вх. № И2105/24.09.12г./
2.46.„НАВИ”ООД, гр. София /изх. № П-2110/18.10.12/,/вх. № И-2110/25.09.12г./
2.47.„ПРИЗМА 08”ООД, гр. Павликени /изх. № П-2114/18.10.12/,/вх. № И2114/25.09.12г./
2.48.„ВЕНОН-96”ЕООД, гр. Горна Оряховица /изх. № П-2123/18.10.12/,/вх. № И2123/27.09.12г./
2.49.„ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ”ООД, гр. Мъглиж /изх. № П-2124/18.10.12/,/вх. № И2124/27.09.12г./
2.50.„К И К”ООД, гр. Монтана /изх. № П-2143/18.10.12/,/вх. № И-2143/02.10.12г./
2.51.„К И К”ООД, гр. Монтана /изх. № П-2144/18.10.12/,/вх. № И-2144/02.10.12г./
2.52.„К И К”ООД, гр. Монтана /изх. № П-2145/18.10.12/,/вх. № И-2145/02.10.12г./
2.53.„К И К”ООД, гр. Монтана /изх. № П-2146/18.10.12/,/вх. № И-2146/02.10.12г./
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2.54.„К И К”ООД, гр. Монтана /изх. № П-2147/18.10.12/,/вх. № И-2147/02.10.12г./
2.55.„ХЕМУС ТУРС”ЕООД, гр. София /изх. № П-2148/18.10.12/,/вх. № И-2148/03.10.12г./
2.56.„ХЕМУС ТУРС”ЕООД, гр. София /изх. № П-2186/22.10.12/,/вх. № И-2186/05.10.12г./
2.57.„КАЛИМАН”ЕООД, гр. София /изх. № П-2157/19.10.12/,/вх. № И-2157/04.10.12г./
2.58.„ДЕЛТА ТУРС 2002”ЕООД, гр. София /изх. № П-2202/22.10.12/,/вх. № И2202/09.10.12г./
2.59.„ПОЛО 11”ЕООД, гр. София /изх. № П-2152/18.10.12/,/вх. № И-2152/03.10.12г./
2.60.„ПОЛО 11”ЕООД, гр. София /изх. № П-2194/22.10.12/,/вх. № И-2194/08.10.12г./
2.61.„ПОЛО 11”ЕООД, гр. София /изх. № П-2195/22.10.12/,/вх. № И-2195/08.10.12г./
2.62.„ПОЛО 11”ЕООД, гр. София /изх. № П-2214/22.10.12/,/вх. № И-2214/10.10.12г./
2.63.„ПОЛО 11”ЕООД, гр. София /изх. № П-2215/22.10.12/,/вх. № И-2215/10.10.12г./
2.64.„ПРОФОНДО”ЕООД, гр. София /изх. № П-2196/22.10.12/,/вх. № И-2196/08.10.12г./
2.65.„ПРОФОНДО 2000”ЕООД, гр. София /изх. № П-2222/23.10.12/,/вх. № И2222/11.10.12г./
2.66.„ПРОФОНДО 2000”ЕООД, гр. София /изх. № П-2223/23.10.12/,/вх. № И2223/11.10.12г./
2.67.„ФЕНИКС ГОЛД”ЕООД, гр. София /изх. № П-2197/22.10.12/,/вх. № И2197/08.10.12г./
2.68.„МАКАО 2”ООД, гр. Пловдив /изх. № П-2156/19.10.12/,/вх. № И-2156/03.10.12г./
2.69.„АНБЕСТО”ООД, гр. Стара Загора /изх. № П-2172/19.10.12/,/вх. № И2172/04.10.12г./
2.70.„АНБЕСТО”ООД, гр. Стара Загора /изх. № П-2173/19.10.12/,/вх. № И2173/04.10.12г./
2.71.„ВИЛОКС ГРУП”ЕООД, гр. София /изх. № П-2180/22.10.12/,/вх. № И2180/05.10.12г./
2.72.„МИЛЕНИУМ-МВ”ООД, гр. Димитровград /изх. № П-2182/22.10.12/,/вх. № И2182/05.10.12г./
2.73.„ЕЛ ЕС ГРУП БЕРКОВИЦА”ЕООД, гр. София /изх. № П-2189/23.10.12/,/вх. № И2189/05.10.12г./
2.74.„СИТ-33”ООД, гр. София /изх. № П-2207/22.10.12/,/вх. № И-2207/09.10.12г./
2.75.„ВАЛ-СТАР”ЕООД, гр. Трявна /изх. № П-2224/22.10.12/,/вх. № И-2224/11.10.12г./
2.76.„ЛОТОС”ООД, гр. Сливен /изх. № П-2226/23.10.12/,/вх. № И-2226/11.10.12г./
3. За тото игри:
3.1.ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”,
2154/19.10.12/,/вх. № И-2154/03.10.12г./

гр.

София

/изх.

№

П-

4. За лото игри:
4.1.„ЕВРОБЕТ”ООД, гр. София /изх. № П-2132/18.10.12/,/вх. № И-2132/28.09.12г./
4.2.„ЕВРОБЕТ”ООД, гр. София /изх. № П-2183/22.10.12/,/вх. № И-2183/05.10.12г./
5. За залагания върху резултати от спортни състезания:
5.1.„ЕВРОБЕТ”ООД, гр. София /изх. № П-2133/18.10.12/,/вх. № И-2133/28.09.12г./
5.2.„ЕВРОБЕТ”ООД, гр. София /изх. № П-2184/22.10.12/,/вх. № И-2184/05.10.12г./
6. За залагания върху случайни събития:
6.1.„ЕВРОБЕТ”ООД, гр. София /изх. № П-2134/18.10.12/,/вх. № И-2134/28.09.12г./
6.2.„ЕВРОБЕТ”ООД, гр. София /изх. № П-2185/22.10.12/,/вх. № И-2185/05.10.12г./
ДВАНАДЕСЕТИ РАЗДЕЛ - Разглеждане на писмени искания за утвърждаване на
задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри:
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1. За игрални казина:
1.1.„ИНТКО ИНТЕРНЕШЪНЪЛ КАЗИНО КЛУБ”ЕАД, гр. София /изх. № П2155/19.10.12/,/вх. № И-2155/03.10.12г./
1.2.„СИТИ КАЗИНО ГРУП”ООД, гр. София /изх. № П-2216/22.10.12/,/вх. № И2216/10.10.12г./
1.3.„УИН СИТИ”ЕООД, гр. София /изх. № П-2227/23.10.12/,/вх. № И-2227/11.10.12г./
2. За игрални зали:
2.1.„УИН БЕТ - 2”ООД, гр. София /изх. № П-2170/19.10.12/,/вх. № И-2170/04.10.12г./
2.2.„УИН БЕТ - 3”ООД, гр. София /изх. № П-2073/16.10.12/,/вх. № И-2073/20.09.12г./
2.3.„НАЦИОНАЛ ГРУП”ООД, гр. София /изх. № П-2200/22.10.12/,/вх. № И2200/09.10.12г./
2.4.„БРИЗ-М”ЕООД, гр. София /изх. № П-2107/18.10.12/,/вх. № И-2107/24.09.12г./
2.5.„БРИЗ-М”ЕООД, гр. София /изх. № П-2108/18.10.12/,/вх. № И-2108/24.09.12г./
2.6.„СИТИ КАЗИНО ГРУП”ООД, гр. София /изх. № П-2178/22.10.12/,/вх. № И2178/05.10.12г./
2.7.„СИТИ КАЗИНО ГРУП”ООД, гр. София /изх. № П-2217/22.10.12/,/вх. № И2217/10.10.12г./
2.8.„КАЛИМАН”ЕООД, гр. София /изх. № П-2203/23.10.12/,/вх. № И-2203/09.10.12г./
ТРИНАДЕСЕТИ РАЗДЕЛ – Поправка на очевидна фактическа грешка:
1. За игрална зала:
1.„КЕШ ИНВЕСТ ГРУП”ООД, гр. Димитровград /изх. № П-1830-1/23.10.12/,/вх. № И1830-1/18.10.12г./
ЧЕТИРИНАДЕСЕТИ РАЗДЕЛ - Разни.
ПО ПЪРВИ РАЗДЕЛ – Разглеждане на предложение за временно отнемане на
издаден лиценз, във връзка с открито от ДКХ производство на 23.08.2012 г.:
1. За игрална зала:
1. Докладна записка изх. № 1004/17.10.2012 г. във връзка с открито с Решение №
867/23.08.2012 г. на ДКХ производство за временно отнемане на издадено на
ЕТ „ПЕТЪР АНДРОНОВ”, гр. Ловеч разрешение.
На 02.07.2012 г. с писмо изх. № 37.00.133 по описа на Национална агенция за
приходите /НАП/ на основание § 8, ал. 3 от преходните и заключителни разпоредби на
Закона за хазарта /ЗХ/ в ДКХ е получена информация от НАП за просрочени и
необезпечени публични задължения в размер над 5 000 лв. на ЕТ „ПЕТЪР АНДРОНОВ”,
гр. Ловеч.
С уведомително писмо изх. № 752/10.07.2012 г., във връзка с чл. 85, ал. 1, т. 1 от
ЗХ, ДКХ е изискала доказателства за погасяване на въпросните задължения или за
тяхното обезпечение в размер на главницата и лихвите. В определения в писмото
7-дневен срок в ДКХ не са внесени изисканите документи, доказващи погасяването или
обезпечаването на просрочените публични задължения на ЕТ „ПЕТЪР АНДРОНОВ” в
размер над 5 000 лв.
На проведеното на 23.08.2012 г. заседание членовете на ДКХ са пристъпили към
разглеждане на внесеното на основание чл. 31, ал. 1, т. 3 от ЗХ от председателя на ДКХ
предложение изх. № П-867/22.08.2012 г. за вземане на решение, с което на основание
чл. 22, ал. 1, т. 1 и чл. 85, ал. 1, т. 1 от ЗХ, да бъде временно отнето за срок от три месеца
дадено от ДКХ Разрешение № И-202/25.02.2011 г. на ЕТ „ПЕТЪР АНДРОНОВ” за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Ловеч,
пл. „Тодор Кирков”, Младежки дом. Предложението е мотивирано на основание
разпоредбата на чл. 85, ал. 1, т. 1 от ЗХ, съгласно която Комисията прилага
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принудителна административна мярка – отнемане за срок от три до шест месеца на
издадения лиценз, когато лицето по чл. 4 от ЗХ има просрочени публични задължения в
размер над 5 000 лв. и не е представило обезпечение в размер на главницата и лихвите,
както е в настоящата хипотеза.
Предвид гореизложеното и с оглед обстоятелството, че ЕТ „ПЕТЪР АНДРОНОВ”
продължава да извършва хазартна дейност, без да е погасил или представил обезпечение
в размер на главницата и лихвите на просрочените му публични задължения в размер
над 5 000 лв., председателят на ДКХ е предложил на Комисията временно да отнеме
Разрешение № И-202/25.02.2011 г. за организиране на хазартни игри с игрални автомати
в игрална зала.
Комисията, след като е разгледала направеното от председателя на ДКХ
предложение е преценила, че с цел изясняване на фактите и обстоятелства от значение за
случая е необходимо на основание чл. 35 във връзка с чл. 26 от
Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ да се предостави възможност на
ЕТ „ПЕТЪР АНДРОНОВ” да изложи писмено своите обяснения и възражения по
мотивите към предложението за временно отнемане на даденото разрешение, както и да
представи писмени доказателства за погасяване на публичните задължения или за
тяхното обезпечение в размер на главницата и лихвите. Във връзка с това на основание
чл. 22, ал. 1, т. 1, чл. 85, ал. 1, т. 1 и § 7, ал. 1 от ПЗР на Закона за хазарта във връзка с чл.
35 и чл. 26 от Административнопроцесуалния кодекс, Държавната комисия по хазарта е
взела Решение № 867/23.08.2012 г., с което:
1. Открива производство за временно отнемане за срок от три месеца на дадено от
ДКХ Разрешение № И-202/25.02.2011 г. на ЕТ „ПЕТЪР АНДРОНОВ” със седалище и
адрес на управление: гр. Ловеч, ул. „Генерал Доброволски” № 9, ЕИК: 820134242,
представляван от Петър Бориславов Андронов /физическо лице – търговец/, за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Ловеч,
пл. „Тодор Кирков”, Младежки дом.
2. Възлага на Дирекция „Разрешения и контрол върху хазартната дейност” в ДКХ
да уведоми ЕТ „ПЕТЪР АНДРОНОВ” за откритото производство и за мотивите към
предложение изх. № П-867/22.08.2012 г. за временно отнемане на даденото разрешение.
Предоставя възможност на ЕТ „ПЕТЪР АНДРОНОВ” в 7 /седем/ дневен срок от
получаване на писмото за уведомяване, да изложи писмено своите обяснения и
възражения по мотивите за временно отнемане за срок от три месеца на Разрешение
№ И-202/25.02.2011 г., както и да представи писмени доказателства за погасяване на
публичните си задължения или за тяхното обезпечение в размер на главницата и
лихвите.
С писмо изх. № 885/27.08.2012 г. на ДКХ ЕТ „ПЕТЪР АНДРОНОВ” е уведомен
за откритото производство и за мотивите към предложение вх. № П-867/22.08.2012 г. за
временно отнемане за срок от 3 /три/ месеца на даденото на организатора разрешение.
На основание чл. 35 във връзка с чл. 26 от АПК с писмото ДКХ е предоставила
възможност на ЕТ „ПЕТЪР АНДРОНОВ” в 7 /седем/ дневен срок от неговото
получаване, да изложи писмено своите обяснения и възражения по мотивите на
предложението за временно отнемане на даденото разрешение. Писмото е получено
лично от Петър Бориславов Андронов /физическо лице – търговец/ на 03.10.2012 г.
С оглед гореизложеното ДКХ приема, че организаторът на хазартните игри
ЕТ „ПЕТЪР АНДРОНОВ” е уведомен за откритото производство и за мотивите към
предложение изх. № П-867/22.08.2012 г. за временно отнемане на Разрешение
№ И-202/25.02.2011 г. на ДКХ. Във връзка с това в ДКХ с вх. № 2875/10.10.2012 г. е
постъпило писмо от ЕТ „ПЕТЪР АНДРОНОВ” в което организаторът моли Комисията
да му бъде предоставен срок от 3 /три/ месеца за да погаси задълженията си.
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Предвид факта, че датата на провеждане на насроченото за 24.10.2012 г.
заседание на ДКХ и дневния ред на същото са публикувани в страницата на ДКХ в
Интернет, е предоставена възможност на представител на едноличния търговец да
изложи своите обяснения и възражения по предложението за временно отнемане. На
заседанието на ДКХ, проведено на 24.10.2012 г., такъв представител на организатора не
се яви. Поради обстоятелството, че всички изложени мотиви за временно отнемане на
разрешението са подробно разяснени на ЕТ „ПЕТЪР АНДРОНОВ” в писмо изх. №
885/27.08.2012 г. ДКХ пристъпи към разглеждане и обсъждане на предложение изх. №
П-867/22.08.2012 г. и Докладна записка изх. № 1004/17.10.2012 г. на председателя на
ДКХ.
На заседанието на ДКХ не бяха представени доказателства, от които да е видно,
че ЕТ „ПЕТЪР АНДРОНОВ” е предприел каквито и да било конкретни действия за
съобразяване с нормативно установените специфични изисквания на Закона за хазарта.
Освен това в писмо вх. № 2875/10.10.2012 г. на ДКХ изрично е заявено, че поради
финансови затруднения организаторът е забавил плащанията на задълженията си, т.е.
същият не може да представи доказателства за плащането и/или обезпечаването на
публичните си задължения.
С писмо от ТД на НАП – гр. Велико Търново с вх. № 2859/09.10.2012 г. ДКХ е
уведомена за обстоятелството, че към 03.10.2012 г. организаторът има невнесен данък по
чл. 246 от ЗКПО в размер на 35 874,11 лв.
След като членовете на ДКХ прецениха всички гореизложени обстоятелства, те
приеха, че е налице предвиденото в чл. 85, ал. 1, т. 1 от ЗХ основание за временно
отнемане за срок от 3 /три/ месеца на даденото на ЕТ „ПЕТЪР АНДРОНОВ” Разрешение
№ И-202/25.02.2011 г. за организиране на хазартни игри в игрална зала с адрес: гр.
Ловеч, пл. „Тодор Кирков”, Младежки дом.
Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1, чл. 22, ал. 1, т. 1,
чл. 85, ал. 1, т. 1 и чл. 87 от Закона за хазарта във връзка с § 7, ал. 1 от ПЗР на Закона за
хазарта, Държавната комисия по хазарта
Р Е Ш И:
1. Отнема за срок от три месеца даденото от ДКХ Разрешение №
И-202/25.02.2011 г. на ЕТ „ПЕТЪР АНДРОНОВ” със седалище и адрес на управление:
гр. Ловеч, ул. „Генерал Доброволски” № 9, ЕИК: 820134242, представляван от Петър
Бориславов Андронов /физическо лице – търговец/, за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Ловеч, пл. „Тодор Кирков”, Младежки дом.
2. На основание чл. 87 от ЗХ решението на ДКХ подлежи на незабавно
изпълнение, като обжалването не спира изпълнението на решението.
3. Решението подлежи на вписване в регистъра за издадените и отнетите лицензи
за организиране на хазартни игри и на публикуване в бюлетина на Държавната комисия
по хазарта.
4. Решението може да бъде обжалвано пред Административен съд София - град в
14-дневен срок от съобщаването му.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
ПО ВТОРИ РАЗДЕЛ – Разглеждане на предложение за временно отнемане на
издаден лиценз, във връзка с открито от ДКХ производство на 23.08.2012 г., и
писмено искане за предсрочно прекратяване действието на този лиценз:
1. За игрална зала:
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1.1.Докладна записка изх. № 1003/17.10.2012 г. във връзка с открито с Решение №
866/23.08.2012 г. на ДКХ производство за временно отнемане на издадено на
ЕТ „ДАНИЕЛ СТАНИМИРОВ”, гр. Монтана разрешение.
На 02.07.2012 г. с писмо изх. № 37.00.133 по описа на Национална агенция за
приходите /НАП/ на основание § 8, ал. 3 от преходните и заключителни разпоредби на
Закона за хазарта /ЗХ/ в ДКХ е получена информация от НАП за просрочени и
необезпечени публични задължения в размер над 5 000 лв. на ЕТ „ДАНИЕЛ
СТАНИМИРОВ”, гр. Монтана.
С уведомително писмо изх. № 736/10.07.2012 г., във връзка с чл. 85, ал. 1, т. 1 от
ЗХ, ДКХ е изискала доказателства за погасяване на въпросните задължения или за
тяхното обезпечение в размер на главницата и лихвите. В определения в писмото
7-дневен срок в ДКХ не са внесени изисканите документи, доказващи погасяването или
обезпечаването на просрочените публични задължения на ЕТ „ДАНИЕЛ
СТАНИМИРОВ” в размер над 5 000 лв.
На проведеното на 23.08.2012 г. заседание членовете на ДКХ са пристъпили към
разглеждане на внесеното на основание чл. 31, ал. 1, т. 3 от ЗХ от председателя на ДКХ
предложение изх. № П-866/22.08.2012 г. за вземане на решение, с което на основание
чл. 22, ал. 1, т. 1 и чл. 85, ал. 1, т. 1 от ЗХ, да бъде временно отнето за срок от три месеца
дадено от ДКХ Разрешение № И-1356/09.09.2011 г. на ЕТ „ДАНИЕЛ СТАНИМИРОВ”
за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Сливница, ул. „Паисий Хилендарски” № 35. Предложението е мотивирано на основание
разпоредбата на чл. 85, ал. 1, т. 1 от ЗХ, съгласно която Комисията прилага
принудителна административна мярка – отнемане за срок от три до шест месеца на
издадения лиценз, когато лицето по чл. 4 от ЗХ има просрочени публични задължения в
размер над 5 000 лв. и не е представило обезпечение в размер на главницата и лихвите,
както е в настоящата хипотеза.
Предвид гореизложеното и с оглед обстоятелството, че ЕТ „ДАНИЕЛ
СТАНИМИРОВ” продължава да извършва хазартна дейност, без да е погасил или
представил обезпечение в размер на главницата и лихвите за просрочените му публични
задължения в размер над 5 000 лв., председателят на ДКХ е предложил на Комисията
временно да отнеме Разрешение № И-1356/09.09.2011 г. за организиране на хазартни
игри с игрални автомати в игрална зала.
Комисията, след като е разгледала направеното от председателя на ДКХ
предложение е преценила, че с цел изясняване на фактите и обстоятелства от значение за
случая е необходимо на основание чл. 35 във връзка с чл. 26 от
Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ да се предостави възможност на
ЕТ „ДАНИЕЛ СТАНИМИРОВ” да изложи писмено своите обяснения и възражения по
мотивите към предложението за временно отнемане на даденото разрешение, както и да
представи писмени доказателства за погасяване на публичните задължения или за
тяхното обезпечение в размер на главницата и лихвите. Във връзка с това на основание
чл. 22, ал. 1, т. 1, чл. 85, ал. 1, т. 1 и § 7, ал. 1 от ПЗР на Закона за хазарта във връзка с
чл. 35 и чл. 26 от Административнопроцесуалния кодекс, Държавната комисия по
хазарта е взела Решение № 866/23.08.2012 г., с което:
1. Открива производство за временно отнемане за срок от три месеца на дадено от
ДКХ Разрешение № И-1356/09.09.2011 г. на ЕТ „ДАНИЕЛ СТАНИМИРОВ” със
седалище и адрес на управление: гр. Монтана, ж.к. „Младост 2”, бл. 44, вх. В, ет. 1, ап. 1,
ЕИК: 111566342, представляван от Даниел Виденов Станимиров /физическо лице –
търговец/ и Сашка Йорданова Станимирова - прокурист, заедно и поотделно, за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Сливница,
ул. „Паисий Хилендарски” № 35.
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2. Възлага на Дирекция „Разрешения и контрол върху хазартната дейност” в ДКХ
да уведоми ЕТ „ДАНИЕЛ СТАНИМИРОВ” за откритото производство и за мотивите
към предложение изх. № П-866/22.08.2012 г. за временно отнемане на даденото
разрешение. Предоставя възможност на ЕТ „ДАНИЕЛ СТАНИМИРОВ” в 7 /седем/
дневен срок от получаване на писмото за уведомяване, да изложи писмено своите
обяснения и възражения по мотивите за временно отнемане за срок от три месеца на
Разрешение № И-1356/09.09.2011 г., както и да представи писмени доказателства за
погасяване на публичните си задължения или за тяхното обезпечение в размер на
главницата и лихвите.
С писмо изх. № 886/27.08.2012 г. на ДКХ ЕТ „ДАНИЕЛ СТАНИМИРОВ” е
уведомен за откритото производство и за мотивите към предложение вх. №
П-866/22.08.2012 г. за временно отнемане за срок от 3 /три/ месеца на даденото на
организатора разрешение. На основание чл. 35 във връзка с чл. 26 от АПК с писмото
ДКХ е предоставила възможност на ЕТ „ДАНИЕЛ СТАНИМИРОВ” в 7 /седем/ дневен
срок от неговото получаване, да изложи писмено своите обяснения и възражения по
мотивите на предложението за временно отнемане на даденото разрешение. Писмото е
получено лично от Даниел Виденов Станимиров /физическо лице – търговец/ на
01.10.2012 г.
Във връзка с предложението за временно отнемане на даденото на организатора
разрешение председателят на ДКХ докладва на членовете на Комисията за
обстоятелството, че на 03.10.2012 г. с вх. № И-2149 в ДКХ е подадено писмено искане от
ЕТ „ДАНИЕЛ СТАНИМИРОВ” за предсрочно прекратяване действието на Разрешение
№ И-1356/09.09.2011 г., за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална
зала с адрес: гр. Сливница, ул. „Паисий Хилендарски” № 35.
В законоустановения срок е извършена проверка и проучване на документите
приложени към искане вх. № И-2149/03.10.2012 г., при която е установено, че отговарят
на законовите изисквания. Поради това с предложение изх. № И-2149/18.10.2012 г.
председателят на ДКХ е предложил на Комисията да прекрати предсрочно действието на
Разрешение № И-1356/09.09.2011 г. на ДКХ, което е предмет на откритото с Решение №
866/23.08.2012 г. на ДКХ производство за временното му отнемане. Предложението е
включено за разглеждане като точка в дневния ред на заседанието на ДКХ на 24.10.2012
г.
ДКХ, след като обсъди гореизложена фактическа обстановка и все предвид
обстоятелството, че в случая е налице основание за предсрочно прекратяване на
действието на Разрешение № И-1356/09.09.2011 г., приема че това прекратяване води до
отпадане на основанието за временно отнемане на посоченото разрешение.
С оглед гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1 и чл. 22, ал. 1, т. 1 от Закона
за хазарта във връзка с чл. 56, ал. 1 от АПК, Държавната комисия по хазарта
Р Е Ш И:
Прекратява образуваното производство за временно отнемане за срок от 3 /три/
месеца на даденото от ДКХ Разрешение № И-1356/09.09.2011 г. на ЕТ „ДАНИЕЛ
СТАНИМИРОВ” със седалище и адрес на управление: гр. Монтана, ж.к. „Младост 2”,
бл. 44, вх. В, ет. 1, ап. 1, ЕИК: 111566342, представляван от Даниел Виденов Станимиров
/физическо лице – търговец/ и Сашка Йорданова Станимирова - прокурист, заедно и
поотделно, за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. Сливница, ул. „Паисий Хилендарски” № 35.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
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1.2.ЕТ„ДАНИЕЛ СТАНИМИРОВ”, гр. Монтана /изх. № П-2149/18.10.12/,/вх. № И2149/03.10.12г./
На 03.10.2012 г. с вх. № И-2149, 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 “ДАНИЕЛ
СТАНИМИРОВ”, гр. Монтана, за прекратяване действието на Разрешение № И-1356 от
09.09.2011 г., за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Сливница, ул. “Паисий Хилендарски” № 35.
Срокът на разрешението изтича на 08.09.2016 г. и в него са вписани 15
/петнадесет/ броя игрални автомати с 15 /петнадесет / броя игрални места. ЕТ “ДАНИЕЛ
СТАНИМИРОВ” не организира хазартни игри в друг обект.
С Решение на ДКХ № 866/23.08.2012 г. е открито производство за временно
отнемане за срок от три месеца на издадено от ДКХ Разрешение № И-1356/09.09.2011 г.
на ЕТ “ДАНИЕЛ СТАНИМИРОВ”, гр. Монтана.
В изпълнение на задълженията по 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-1356 от 09.09.2011 г., за организиране
на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Сливница, ул. „Паисий
Хилендарски” № 35, издадено на ЕТ „ДАНИЕЛ СТАНИМИРОВ”, със седалище и адрес
на управление: гр. Монтана, ж.к. „Младост 2”, бл. 44, вх. В, ет. 1, ап. 1, ЕИК: 111566342,
представляван от Даниел Виденов Станимиров /физическо лице – търговец/ и Сашка
Йорданова Станимирова - прокурист, заедно и поотделно с едноличния търговец.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
ПО ТРЕТИ РАЗДЕЛ - Разглеждане на предложение за временно отнемане на
издаден лиценз:
1. За игрална зала:
1.„ЕЙНДЖЕЛ”ЕООД, гр. Дулово /изх. № П-1005/17.10.12/
С писмо изх. № 889/28.08.2012 г. ДКХ е изискала информация от НАП, относно
заплащането на дължимия към 24.08.2012 г. данък по ЗКПО от „ЕЙНДЖЕЛ” ЕООД,
гр. Дулово.
В отговор е получено писмо с вх. № 2698/19.09.2012 г. на ДКХ, в което е
посочено, че към 24.08.2012 г. „ЕЙНДЖЕЛ” ЕООД има задължения по ЗКПО в размер
на общо 202 352,65 лв., в това число главница -179 500,00 лв. и лихви - 22 852,65 лв.
На 25.09.2012 г. на основание Заповед № П-464/24.09.2012 г. на председателя на
ДКХ е извършена проверка на игрална зала с адрес: гр. Дулово, ул. „Васил Левски”
№ 62, в която се организират хазартни игри с игрални автомати от „ЕЙНДЖЕЛ” ЕООД.
В хода на проверката е установено, че в игралната зала се използва игрално оборудване
/двадесет и седем броя игрални автомати с тридесет и шест броя игрални места, които са
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вписани в Разрешение № И-1989/03.01.2012 г. на ДКХ/, за което не е внесен дължимият
данък по ЗКПО, за ІV-то тримесечие на 2011 г., за І-во и ІІ-ро тримесечия на 2012 г. С
оглед обезпечаването на доказателствата по образуваната административнонаказателна
преписка наличното игрално оборудване в залата е иззето и оставено на отговорно
пазене с протокол № 000311/25.09.2012 г. на ДКХ.
От събраните по административнонаказателната преписка документи е
установено, че „ЕЙНДЖЕЛ” ЕООД е нарушило разпоредбата на чл. 9, ал. 5 от ЗХ, като в
периода от 01.10.2011 г. до 25.09.2012 г. е използвало игрално оборудване, за което не е
внесен дължимият данък по ЗКПО - съгласно писмо с вх. № 2698/19.09.2012 г. на ДКХ в
размер на общо 202 352,65 лв., в това число главница -179 500,00 лв. и лихви - 22 852,65
лв.
На проведеното на 24.10.2012 г. заседание членовете на ДКХ пристъпиха към
разглеждане на внесеното на основание чл. 31, ал. 1, т. 3 от ЗХ от председателя на ДКХ
предложение изх. № П-1005/17.10.2012 г. за вземане на решение, с което на основание
чл. 22, ал. 1, т. 1 и чл. 85, ал. 1, т. 9 от ЗХ, да бъде временно отнето за срок от три месеца
дадено от ДКХ Разрешение № И-1989/03.01.2012 г. на „ЕЙНДЖЕЛ” ЕООД за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Дулово,
ул. „Васил Левски” № 62. Предложението е мотивирано на основание разпоредбата на
чл. 85, ал. 1, т. 9 от ЗХ, съгласно която Комисията прилага принудителна
административна мярка – отнемане за срок от три до шест месеца на издадения лиценз
за организиране на хазартни игри, когато се използва игрално оборудване, за което не е
внесен дължимият данък, както е в настоящата хипотеза.
Предвид гореизложеното и с оглед обстоятелството, че „ЕЙНДЖЕЛ” ЕООД е
организирало хазартни игри като е използвало игрално оборудване, за което не е внесен
дължимият данък, председателят на ДКХ е предложил на Комисията временно да
отнеме Разрешение № И-1989/03.01.2012 г. за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала.
След като разгледа направеното от председателя на ДКХ предложение Комисията
прецени, че с цел изясняване на фактите и обстоятелства от значение за случая е
необходимо на основание чл. 35 във връзка с чл. 26 от Административнопроцесуалния
кодекс /АПК/ да се предостави възможност на „ЕЙНДЖЕЛ” ЕООД да изложи писмено
своите обяснения и възражения по мотивите към предложението за временно отнемане
на даденото разрешение, както и да представи писмени доказателства, че е внесен
дължимия данък по ЗКПО за използваното игрално оборудване в игрална зала с адрес:
гр. Дулово, ул. „Васил Левски” № 62 за периода от 01.10.2011 г. до 25.09.2012 г.
Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 22, ал. 1, т. 1, чл. 85, ал. 1, т. 9 и
§ 7, ал. 1 от ПЗР на Закона за хазарта във връзка с чл. 35 и чл. 26 от
Административнопроцесуалния кодекс, Държавната комисия по хазарта
Р Е Ш И:
1. Открива производство за временно отнемане за срок от три месеца на дадено от
ДКХ Разрешение № И-1989/03.01.2012 г. на „ЕЙНДЖЕЛ” ЕООД със седалище и адрес
на управление: гр. Дулово, област Силистра, ул. „Искър” № 44, ЕИК: 118548585,
представлявано поотделно от управителите Мерин Гюнай Сефер и Мюслюм Селиман
Мюслюм, за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. Дулово, ул. „Васил Левски” № 62.
2. Възлага на Дирекция „Разрешения и контрол върху хазартната дейност” в ДКХ
да уведоми „ЕЙНДЖЕЛ” ЕООД за откритото производство и за мотивите към
предложение изх. № П-1005/17.10.2012 г. за временно отнемане на даденото
разрешение. Предоставя възможност на „ЕЙНДЖЕЛ” ЕООД в 7 /седем/ дневен срок от
получаване на писмото за уведомяване, да изложи писмено своите обяснения и
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възражения по мотивите за временно отнемане за срок от три месеца на Разрешение №
И-1989/03.01.2012 г., както и да представи писмени доказателства за внасянето на
дължимия данък по ЗКПО за използваното игрално оборудване в игрална зала с адрес:
гр. Дулово, ул. „Васил Левски” № 62 за периода от 01.10.2011 г. до 25.09.2012 г.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
ПО ЧЕТВЪРТИ РАЗДЕЛ - Разглеждане на писмени искания за одобряване на
вписани промени в обстоятелствата и за други промени в издадени лицензи, както
и за утвърждаване на задължителни игрални условия и правила за организиране
на хазартни игри:
1. За игрални казина:
1.1.„ЕНТЕРТЕЙМАНТ”АД, гр. Пловдив /изх. № П-2111/18.10.12/,/вх. № И2111/25.09.12г./
На 25.09.2012 г. с вх. № И-2111, 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 „ЕНТЕРТЕЙМАНТ” АД,
гр. Пловдив, за намаляване с 9 /девет/ броя игрални автомата в игрално казино с адрес:
гр. Пловдив, ул. „Капитан Райчо” № 2, хотел „Тримонциум Принцес”.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Удостоверение
за издаден лиценз № И-1889/28.08.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
необходимите документи за издаване на разрешения по Закона за хазарта. Внесена е
дължимата държавна такса, поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22,
ал. 1, т. 3, чл. 38, ал. 1 и ал. 3 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на
Държавната комисия по хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с
което:
Да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на
„ЕНТЕРТЕЙМАНТ” АД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив,
р-н „Централен”, ул. „Капитан Райчо” № 2, ЕИК: 121882577, представлявано от
изпълнителните директори: Корай Йонашчъ, Хасан Йозгюр Фидан и Бора Ефендиоглу
от всеки двама от общо тримата изпълнителни директори само заедно, изразяващи се в
намаляване с 9 /девет/ броя игрални автомата в игрално казино с адрес: гр. Пловдив,
ул. „Капитан Райчо” № 2, хотел „Тримонциум Принцес”.
След промените в игралното казино ще бъдат в експлоатация 10 /десет/ броя
игрални маси и 116 /сто и шестнадесет/ броя игрални автомата със 130 /сто и тридесет/
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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1.2.„ЕНТЕРТЕЙМАНТ”АД, гр. Пловдив /изх. № П-2136/18.10.12/,/вх. № И2136/01.10.12г./
На 01.10.2012 г. с вх. № И-2136, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, чл. 32, чл. 38,
ал. 1 - 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане „ЕНТЕРТЕЙМАНТ” АД,
гр. Пловдив, за подмяна на 1 /един/ брой игрална маса и утвърждаване на промени в
Задължителни правила за организация на работа и финансов контрол при провеждане на
хазартни игри в игрално казино с адрес: гр. Пловдив, ул. „Капитан Райчо” № 2,
хотел „Тримонциум Принцес”.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Удостоверение
за издаден лиценз № И-1889/28.08.2012 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, 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:
I. Да даде разрешение за извършване на промяна в издадения лиценз на
„ЕНТЕРТЕЙМАНТ” АД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив,
р-н „Централен”, ул. „Капитан Райчо” № 2, ЕИК: 121882577, представлявано от
изпълнителните директори: Корай Йонашчъ, Хасан Йозгюр Фидан и Бора Ефендиоглу
от всеки двама от общо тримата изпълнителни директори само заедно, изразяваща се в
подмяна на 1 /един/ брой игрална маса в игрално казино с адрес: гр. Пловдив,
ул. „Капитан Райчо” № 2, хотел „Тримонциум Принцес”.
След промените в игралното казино ще бъдат в експлоатация 10 /десет/ броя
игрални маси и 116 /сто и шестнадесет/ броя игрални автомата със 130 /сто и тридесет/
броя игрални места.
IІ. Да утвърди на „ЕНТЕРТЕЙМАНТ” АД, гр. Пловдив,
Задължителни правила за организацията на работата и финансовия контрол при
провеждане на хазартни игри в игрално казино, включващи следните промени:
1. Промяна на размера на паричните средства, които могат да се изплащат в брой.
2. Промяна в приложение (Размери на първоначално зареждане на игрални маси в
игрално казино) към Задължителни правила за организацията на работата и финансовия
контрол при провеждане на хазартни игри в игралното казино, като игрална маса с
идентификационен № 970308 се отнася към групата игрални маси за Карибски Покер.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.3.„ЕНТЕРТЕЙМАНТ”АД, гр. Пловдив /изх. № П-2141/18.10.12/,/вх. № И2141/02.10.12г./
На 02.10.2012 г. с вх. № И-2141, 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 „ЕНТЕРТЕЙМАНТ” АД,
гр. Пловдив, за промени в обстоятелствата, вписани в издаден лиценз за организиране на
хазартни игри в игрално казино.
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Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Удостоверение
за издаден лиценз № И-1889/28.08.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
необходимите документи за издаване на разрешения по Закона за хазарта. Внесена е
дължимата държавна такса, поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22,
ал. 1, т. 3, чл. 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 „ЕНТЕРТЕЙМАНТ” АД
със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, р-н „Централен”, ул. „Капитан Райчо”
№ 2, ЕИК: 121882577, представлявано от изпълнителните директори: Корай Йонашчъ,
Хасан Йозгюр Фидан и Бора Ефендиоглу от всеки двама от общо тримата изпълнителни
директори само заедно, изразяващи се в промени в управлението на дружеството /на
26.09.2012 г. в Търговския регистър е заличен Ейюп Маалуф като изпълнителен
директор и дружеството ще се представлява от досегашните си изпълнителни директори
Корай Йонашчъ, Хасан Йозгюр Фидан и Бора Ефендиоглу от всеки двама от общо
тримата изпълнителни директори само заедно/.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.4.„АКТИВ-БГ”АД, гр. София /изх. № П-2188/22.10.12/,/вх. № И-2188/05.10.12г./
На 05.10.2012 г. с вх. № И-2188, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 32,
чл. 38, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „АКТИВ-БГ” АД,
гр. София, за намаляване с 4 /четири/ броя игрални автомати и утвърждаване на промени
в Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално
казино с адрес: гр. София, бул. “Княгиня Мария Луиза” № 131, х-л “София Принцес
Хотел”.
Искането е за вписване на промени в издадено Удостоверение за издаден лиценз
№ И-1917/19.09.2012 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 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 „АКТИВБГ” АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Сердика”,
бул. „Княгиня Мария Луиза” № 131, ЕИК: 121634959, представлявано заедно от Тезлер
Халюк и Зейнеп Бирбудак, изразяващи се в намаляване с 4 /четири/ броя игрални
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автомати в игрално казино с адрес: гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 131,
х-л „София Принцес Хотел”.
След промените в игралното казино ще бъдат в експлоатация 15 (петнадесет)
броя игрални маси и 146 (сто четиридесет и шест) броя игрални автомати със 160 (сто и
шестдесет) броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „АКТИВ-БГ” АД, гр. София, Задължителни игрални условия и
правила за организиране и провеждане на хазартни игри в игрално казино, включващи
следните промени:
1. В чл. 62, ал. 7, т. 3 се премахват думите „или половината му”;
2. В чл. 66, ал. 1 се променят залозите, както следва:
• Кент флеш роял – 10000:1;
• Кент флеш – 1500:1;
• Каре – 500:1;
• Фул – 100:1;
• Кольор – 50:1.
3. Промяна на броя взаимно свързани автомати към системи за формиране на
премия джакпот:
- Classic Blend Jackpot System (CBJS), с идентификационен № CBJS 05445- /от 14
на 24/;
- BGJP 60-04, Fusion, с идентификационен № JP 110606-132- /от 10 на 6/.
4. Премахва се Приложение № 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.
1.5.„АКТИВ-БГ”АД, гр. София /изх. № П-2198/22.10.12/,/вх. № И-2198/09.10.12г./
На 09.10.2012 г. с вх. № И-2198, 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 „АКТИВ-БГ” АД, гр. София,
за промени в обстоятелствата, вписани в издадено удостоверение за издаден лиценз за
организиране на хазартни игри в игрално казино.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Удостоверение
за издаден лиценз № И-1917/19.09.2012 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. 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 към дата 26.09.2012 г. в Търговския регистър на
„АКТИВ-БГ” АД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Сердика”,
бул. „Княгиня Мария Луиза” № 131, ЕИК: 121634959, представлявано от
изпълнителните директори: Халюк Тезлер, Зейнеп Бирбудак и Саниша Чавич, само
двама по двама (Зейнеп Бирбудак и Халюк Тезлер, или Зейнеп Бирбудак и Синиша
Чавич или Халюк Тезлер и Синиша Чавич), изразяващи се в промени в управлението на
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дружеството /на 26.09.2012 г. е вписана промяна, изразяваща се в заличаване на Ейюп
Маалуф като изпълнителен директор и вписването на Саниша Чавич/.
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.„АКТИВ-БГ”АД, гр. София /изх. № П-2199/22.10.12/,/вх. № И-2199/09.10.12г./
На 09.10.2012 г. с вх. № И-2199, 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 „АКТИВ-БГ” АД, гр. София,
за промени в обстоятелствата, вписани в издадено удостоверение за издаден лиценз за
организиране на хазартни игри в игрално казино.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Удостоверение
за издаден лиценз № И-1917/19.09.2012 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. 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 към дата 01.10.2012 г. в Търговския регистър на
„АКТИВ-БГ” АД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Сердика”,
бул. „Княгиня Мария Луиза” № 131, ЕИК: 121634959, представлявано от
изпълнителните директори: Халюк Тезлер и Зейнеп Бирбудак, заедно /на 01.10.2012 г. е
вписана промяна, изразяваща се в заличаване на Саниша Чавич като изпълнителен
директор/.
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 игрална зала:
2.1.„КАЗИНО КИНГ”ООД, гр. София /изх. № П-2070/16.10.12/,/вх. № И2070/20.09.12г./
На 20.09.2012 г. с вх. № И-2070, 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 КИНГ” 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. Варна, ул. „Ген. Скобелев” № 31 /по Удостоверение за издаден лиценз №
И-1774/30.08.2012 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.
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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. 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 КИНГ” ООД, със седалище и адрес на управление:
гр. София, р-н „Младост”, ул. „Михаил Тенев”, Бизнес – център „Евротур” № 12, ет. 4,
офис 14, ЕИК: 175365398, представлявано заедно и поотделно от Пепа Димитрова
Момчилова – Колева и Данаил Христов Илиев - управители, Задължителни игрални
условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Варна, ул. „Ген. Скобелев” № 31, включващи следната промяна:
1. Нова бонус игра:
1.1. В чл. 19 се създава нова ал. 2, регламентираща провеждането на специална
бонус игра, която ще се проведе на 08.11.2012 г. от 21.00 часа и ще раздаде 25 премии по
400 /четиристотин/ лева.
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.
2.2.„КАЗИНО КИНГ”ООД, гр. София /изх. № П-2163/19.10.12/,/вх. № И2163/04.10.12г./
На 04.10.2012 г. с вх. № И-2163, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, чл. 32 и чл. 37,
ал. 1 - 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане „КАЗИНО КИНГ” ООД,
гр. София, за промяна в обстоятелствата, вписани в издадено удостоверение за издаден
лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора Удостоверение за
издаден лиценз № И-1774/30.08.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
необходимите документи за издаване на разрешения по Закона за хазарта. Внесена е
дължимата държавна такса, поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22,
ал. 1, т. 3, чл. 32, чл. 37, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на
Държавната комисия по хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с
което:
Да одобри вписаната промяна в Търговския регистър на „КАЗИНО КИНГ” ООД
със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”, ул. „Михаил Тенев” № 6,
ет. 2, ЕИК: 175365398, представлявано от Пепа Димитрова Момчилова – Колева –
управител и Данаил Христов Илиев - управител, заедно и поотделно, изразяваща се в
промяна в адреса на управление на дружеството /на 28.09.2012 г. е вписана промяна в
адреса на управление на търговското дружество от гр. София, р-н „Младост”,
ул. „Михаил Тенев”, Бизнес – център „Евротур” № 12, ет. 4, офис 14 на гр. София,
р-н „Младост”, ул. „Михаил Тенев”№ 6, ет. 2/.
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Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.3.„КАЗИНО КИНГ”ООД, гр. София /изх. № П-2218/22.10.12/,/вх. № И2218/10.10.12г./
На 10.10.2012 г. с вх. № И-2218, 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
КИНГ” ООД, гр. София, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата, увеличаване с
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 в
игрална зала с адрес: гр. Варна, ул. „Ген. Скобелев” № 31.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Разрешение №
И-1774/30.08.2012 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
„КАЗИНО КИНГ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”,
ул. „Михаил Тенев” № 6, ет. 2, представлявано от Пепа Димитрова Момчилова – Колева
– управител, и Данаил Христов Илиев - управител, заедно и поотделно, за подмяна на 4
/четири/ броя игрални автомата и увеличаване с 4 /четири/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр. Варна, ул. „Ген. Скобелев” № 31.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 42 /четиридесет и два/
броя игрални автомата с 47 /четиридесет и седем/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „КАЗИНО КИНГ” ООД, гр. София:
Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на
хазартни игри с игрални автомати, включващи следните промени:
1. Инсталиране на 2 /два/ броя системи за формиране на премия джакпот:
- тип BGJP 60-04, Fusion, идентификационен № JP 100408-101, която ще
отчислява 2 % от залозите, направени чрез свързаните в системата 4 /четири/ броя
игрални автомата;
- CAT 4 CASH тип EGT-JS31, идентификационен № 83740, която ще отчислява
5 % от залозите, направени чрез свързаните в системата 4 /четири/ броя игрални
автомата.
2. Специална бонус игра.
3. След промяната в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
№

Тип, версия

Производител

Идентификационен номер

Удостоверение за
одобрен тип ДП

Процент на
отчисление

1
2

BGJP 20.11, 1.01
Classic Blend Jackpot System (CBJS)

„Казино Технологии” АД
„Евро Геймс Технолоджи” ООД

JP070813-023
CBJS 73053

003
022

1.0
1.7
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3
4
5

Atronic Progressive Link Oxygen
тип CASH FEVER
BGJP 60-04, Fusion
CAT 4 CASH тип EGT-JS31

Atronic International GmbH

3000004825

084

4.6

"Казино технологии" АД
"Евро Геймс Технолоджи" ООД

JP 100408-101
83740

052
095

2.0
5.0

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
ПО ПЕТИ РАЗДЕЛ – Разглеждане на писмени искания за одобряване на вписани
промени в обстоятелствата по издадени лицензи:
1. За игрално казино:
1.1„АСТЕРА І”ЕАД, гр. Варна /изх. № П-2176/22.10.12/,/вх. № И-2176/05.10.12г./
На 05.10.2012 г. с вх. № И-2176, 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 „АСТЕРА І” ЕАД, гр. Варна,
за промяна в обстоятелствата, вписани в издадено разрешение за организиране на
хазартни игри в игрално казино.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Разрешение №
И-1449/23.07.2012 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 вписаната промяна в Търговския регистър на „АСТЕРА І” ЕАД със
седалище и адрес на управление: гр. Варна, район „Приморски”, к.к. „Св. Св.
Константин и Елена”, Административна сграда, ЕИК: 103872649, представлявано от
Виолета Йорданова Берова, изразяваща се в промяна в управлението на дружеството /на
02.10.2012 г. е вписана промяна, изразяваща се в заличаване на Иво Славчев Георгиев
като изпълнителен директор, представляващ „АСТЕРА І” ЕАД/.
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.„ОЛИМП-2002”ЕООД, гр. Враца /изх. № П-2119/19.10.12/,/вх. № И2119/27.09.12г./
На 27.09.2012 г. с вх. № И-2119, 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 „ОЛИМП - 2002” ЕООД,
гр. Враца, за промяна в обстоятелствата, вписани в издадено разрешение за
организиране на хазартни игри с игрални автомати.
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Искането е за вписване на промени в издадено на организатора Разрешение №
И-1846/01.12.2011 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
необходимите документи за издаване на разрешения по Закона за хазарта. Внесена е
дължимата държавна такса, поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22,
ал. 1, т. 3, чл. 32, чл. 37, ал. 1 - 4 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на
Държавната комисия по хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с
което:
Да одобри вписаната промяна в Търговския регистър на „ОЛИМП - 2002” ЕООД
със седалище и адрес на управление: гр. Враца, ул. „Димитраки Хаджитошев” № 2,
ЕИК: 101618940, представлявано от Илия Иванов Тодоров – управител, изразяваща се в
промяна в управлението на дружество /на 20.09.2012 г. в Търговския регистър е вписан
нов управител Илия Иванов Тодоров, а Теодор Илиев Тодоров е заличен като
управител/.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.2.„КАЗИНО МИРАЖ”ООД, гр. София /изх. № П-2162/19.10.12/,/вх. № И2162/04.10.12г./
На 04.10.2012 г. с вх. № И-2162, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, чл. 32 и чл. 37,
ал. 1 - 4 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „КАЗИНО МИРАЖ” ООД,
София, за промени в обстоятелствата, вписани в издадено удостоверение за издаден
лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора Удостоверение за
издаден лиценз № И-1778/31.08.2012 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. 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 „КАЗИНО
МИРАЖ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Младост”,
ул. „Михаил Тенев” № 6, ет. 2, ЕИК: 131553135, представлявано от Валентин Петров
Кинов – управител и Михаил Валериев Хаджиев - управител, заедно и поотделно,
изразяващи се в промяна на адреса на управление на дружеството и управлението на
дружество /на 29.09.2012 г. в Търговския регистър е вписана промяна на адреса на
управление на дружеството от гр. София, район „Красно село”, бул. „Македония” № 2-4
на гр. София, район „Младост”, ул. „Михаил Тенев” № 6, ет. 2, вписан е нов управител
Михаил Валериев Хаджиев, а Малина Иванова Гечкова е заличена като управител/.
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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.
3. За числова лотарийна игра бинго:
3.1.„БАЛИ”ЕООД, с. Осенец, област Разград /изх. № П-1954/19.10.12/,/вх. № И1954/11.09.12г./
На 11.09.2012 г. с вх. № И-1954, 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 „БАЛИ” ЕООД, с. Осенец,
област Разград, за промени в обстоятелствата, вписани в издадено разрешение за
организиране на числова лотарийна игра „Бинго”.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора Разрешение №
И-221/24.03.2010 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 „БАЛИ” ЕООД, със
седалище и адрес на управление: с. Осенец, община Разград, ул. „23-ти Септември”
№ 18, ЕИК: 117101930, представлявано от Атанаска Денева Първанова – управител,
изразяващи се в промени в седалището и адреса на управление на дружеството и в
управлението му /на 30.08.2012 г. в Търговския регистър е вписана промяна в
седалището и адреса на управление на дружеството от гр. Русе, ул. „Борисова”, № 37,
бл. „Орхидея”, вх. Б, ет. 2 на с. Осенец, община Разград, ул. „23-ти Септември” № 18 и
вписването на нов управител Атанаска Денева Първанова, а Мария Николаева
Налбантска-Гецова е заличена като управител на дружеството/.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
4. За залагания върху резултати от спортни състезания:
4.1.„ЕВРОФУТБОЛ”ООД, гр. София /изх. № П-2139/18.10.12/,/вх. № И2139/02.10.12г./
На 02.10.2012 г. с вх. № И-2139, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, чл. 32 и чл. 37,
ал. 1 - 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ЕВРОФУТБОЛ” ООД,
гр. София, за промяна в обстоятелствата, вписани в издаден лиценз за организиране на
хазартни игри със залагания върху резултати от спортни състезания.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора Удостоверение за
издаден лиценз № И-1904/21.09.2012 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. 32, чл. 37, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на
Държавната комисия по хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с
което:
Да одобри вписаната промяна в Търговския регистър на „ЕВРОФУТБОЛ” ООД
със седалище и адрес на управление: София, р-н „Лозенец”, бул. „Джеймс Баучер” № 12,
ЕИК: 831036657, представлявано от Боян Стефанов Найденов, Николаос Константинос
Арсенопулос и Екатерина Сашкова Михайлова, най-малко двама от управителите
заедно, освен в случаите, в които дружественият договор предвижда друго, изразяваща
се в промяна в адреса на управление на дружеството /на 29.09.2012 г. в Търговския
регистър е вписана промяна в адреса на управление на дружеството от гр. София,
р-н „Красно село”, ул. „Коломан” № 1 на гр. София, р-н „Лозенец”, бул. „Джеймс
Баучер” № 12/.
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 - Предсрочно прекратяване действието на издадени лицензи:
1. За игрални зали:
1.1.„АПОГЕЙ”ЕООД, гр. Котел /изх. № П-2140/18.10.12/,/вх. № И-2140/02.10.12г./
На 02.10.2012 г. с вх. № И-2140, 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 „АПОГЕЙ” ЕООД,
гр. Котел, за прекратяване действието на Разрешение № И-1804 от 26.10.2010 г., за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Котел,
област Сливен, ул. „Г. С. Раковски” № 49, ПИ № ІІІ за Битов комбинат в кв. 103.
Срокът на разрешението изтича на 22.10.2015 г. и в него са вписани 10 /десет/
броя игрални автомата 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-1804 от 26.10.2010 г. за организиране
на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Котел, област Сливен,
ул. „Г. С. Раковски” № 49, ПИ № ІІІ за Битов комбинат в кв. 103, издадено на
„АПОГЕЙ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Котел, област Сливен,
ул. „Ген. Иван Кишелски” № 11, ЕИК: 119502338, представлявано от Димитър Атанасов
Чолаков – 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.
1.2.„БЛИЦ ТРЕЙД КЪМПАНИ”ООД, гр. София /изх. № П-2174/22.10.12/,/вх. № И2174/05.10.12г./
На 05.10.2012 г. с вх. № И-2174, 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 „БЛИЦ ТРЕЙД
КЪМПАНИ” ООД, гр. София, за прекратяване действието на Разрешение № И-523 от
02.04.2012 г. за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. София, бул. „Витоша” № 41.
Срокът на разрешението изтича на 27.08.2015 г. и в него са вписани 33 /тридесет
и три/ броя игрални автомата с 38 /тридесет 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-523 от 02.04.2012 г. за организиране на
хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Витоша”
№ 41, издадено на „БЛИЦ ТРЕЙД КЪМПАНИ” ООД със седалище и адрес на
управление: гр. София, район „Средец”, ул. „Христо Белчев” № 19, ет. 1,
ЕИК: 040506322, представлявано от Георги Христов Хаджийски - управител, Рашо
Колев Рашков – управител, и Борислав Душков Михайлов - управител, заедно и
поотделно.
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.„ВАЛМАР-ВАЛЕНТИН ВАНГЕЛОВ”ЕООД, гр. Раднево /изх. № П2201/22.10.12/,/вх. № И-2201/09.10.12г./
На 09.10.2012 г. с вх. № И-2201, 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 „ВАЛМАР – ВАЛЕНТИН
ВАНГЕЛОВ” ЕООД, гр. Раднево, за прекратяване действието на Разрешение № И-1524
от 29.06.2012 г. за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. София, кв. „Обеля”, ул. „Акад. Дмитрий Лихачов” № 58.
Срокът на разрешението изтича на 23.10.2014 г. и в него са вписани 24 /двадесет
и четири/ броя игрални автомата с 29 /двадесет и девет/ 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-1524 от 29.06.2012 г. за организиране
на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, кв. „Обеля”,
ул. „Акад. Дмитрий Лихачов” № 58, издадено на „ВАЛМАР – ВАЛЕНТИН
ВАНГЕЛОВ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Раднево, бул. „Георги
Димитров” № 33, вх. В, ет. 4, ап. 12, ЕИК: 123624369, представлявано от Валентин
Георгиев Вангелов – управител.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
ПО СЕДМИ РАЗДЕЛ – Разглеждане на писмено искане за издаване на лиценз за
нов обект:
1. За игрална зала:
1.„ЧЕРНО И БЯЛО – 2007”ЕООД, гр. София /изх. № П-2122/18.10.12/,/вх. № И2122/27.09.12г./
На 27.09.2012 г. с вх. № И-2122, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 1, т. 11 и чл. 32
от Закона за хазарта зарта, е подадено писмено искане от „ЧЕРНО И
БЯЛО-2007” ЕООД, гр. София, за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с
игрални автомати, за срок от 5 (пет) години в игрална зала с адрес: гр. Сливен,
ул. „Г.С.Раковски” № 80.
На основание чл. 31, ал. 1, т. 1 и т. 9 от ЗХ и Заповед № З-424/28.09.2012 г. на
председателя на ДКХ г-н Сергей Кацаров е определен 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-н Кацаров 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 „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, за
организиране на хазартни игри с игрални автомати за срок от 5 /пет/ години в игрална
зала с адрес: гр. Сливен, ул. „Г.С.Раковски” № 80.
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В игралната зала ще бъдат монтирани и експлоатирани 23 /двадесет и три/ броя
игрални автомати с 30 /тридесет/ броя игрални места.
II. Да утвърди на „ЧЕРНО И БЯЛО-2007” ЕООД, гр. София, 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 в игрална
зала.
III. В игралната зала ще бъдат инсталирани 2 /два/ броя системи за формиране на
премия джакпот, както следва:
- BGJP 20.11,1.01, с идентификационен № JP 070312-035, която ще отчислява
1,0 % от залозите, направени чрез свързаните в системата 6 /шест/ броя игрални
автомати;
- Advansys Progressive Jackpot System– Local Controller, с идентификационен №
574951003, която ще отчислява 1,0 % от залозите, направени чрез свързаните в 2 /две/
групи в системата 24 /двадесет и четири/ броя игрални автомати – 2 /два/ броя игрални
автомати в едната група и 22 /двадесет и два/ броя игрални автомати в другата група.
Игрални автомати Ocean Rush, с идентификационен № 02656 и Rise of Ra, с
идентификационен № 02658 участват и в двете групи.
№
1.
2.

“Казино Технологии” АД

Идент.
номер
JP 070312-035

Уд-ние за одобрен
тип ДП
003

Процент на
отчисл.
1,0

Advansys D.O.O.

574951003

055

1,0

Тип, версия

Производител

BGJP 20.11, 1.01
Advansys Progressive Jackpot
System – Local Controller, JPHW-L

На основание чл. 23, ал. 3 от ЗХ на заседанието присъстваха г-н Асен Борисов
Георгиев и г-н Кирил Димитров Смирнов, в качестовото им на упълномощени
представители на Борислав Душков Михайлов – управител на „ЧЕРНО И БЯЛО2007” ЕООД. Представят пълномощни - от 24.10.2012 г. и с рег. № 9542/06.07.2010 г.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
ПО ОСМИ РАЗДЕЛ – Разглеждане на писмени искания за издаване на лицензи за
обекти, в които са се организирали хазартни игри:
1. За игрални зали:
1.1.„ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО”АД, гр. София /изх. № П-1956/23.10.12/,/вх. № И1956/11.09.12г./
На 11.09.2012 г. с вх. № И-1956, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 1, т. 11 и чл. 32
от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО” АД,
гр. София, за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати,
за срок от 10 (десет) години в игрална зала с адрес: гр. Варна, район „Одесос”, ул. „Хан
Аспарух” № 2.
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С придружително писмо вх. № И-1956/19.09.2012 г. на ДКХ са представени
допълнителни документи, като първоначално исканият срок за издаване на лиценз е
коригиран от 10 /десет/ на 5 /пет/ години.
На основание чл. 31, ал. 1, т. 1 и т. 9 от ЗХ и Заповед № З-401/17.09.2012 г. на
председателя на ДКХ г-н Сергей Кацаров е определен 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-н Кацаров 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:
I. Да издаде лиценз на „ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО” АД, със седалище и адрес
на управление: гр. София, ул. „Кукуш” № 7, ЕИК: 175192081, представлявано заедно от
Илия Карамфилов Калибрадов и Ангел Андонов Ирибозов, за организиране на хазартни
игри с игрални автомати за срок от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес: гр. Варна,
район „Одесос”, ул. „Хан Аспарух” № 2.
В игралната зала ще бъдат инсталирани и експлоатирани 23 /двадесет и три/ броя
игрални автомати с 30 /тридесет/ броя игрални места.
II. Да утвърди на „ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО” АД, гр. София, 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 2 /два/ броя системи за формиране на
премия джакпот:
- BGJP 20.11, версия 1.01, с идентификационен № JP 101125-013, която ще
отчислява 0,5% от залозите, направени чрез свързаните в системата 6 /шест/ броя
игрални автомати;
- BGJP 60-04, Fusion, идентификационен № JP 101125-014, която ще отчислява
0,5% от залозите, направени чрез свързаните в системата 16 /шестнадесет/ броя игрални
автомати;
№

Тип, версия

Производител

Идент. номер

Уд-ние за
одобрен тип ДП

1.
2.

BGJP 20.11, 1.01
BGJP 60-04, Fusion

„Казино Технологии” АД
“Казино Технологии” АД

JP 100125-013
JP 101125-014

003
052

Процент на
отчисления
0,5
0,5

На основание чл. 23, ал. 3 от ЗХ на заседанието присъства г-н Илия Карамфилов
Калибрадов, в качеството му на изпълнителен директор на „ПАЛМС МЕРКЮР
КАЗИНО” АД.
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Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.2.„ОЛИМП-2002”ЕООД, гр. Враца /изх. № П-2121/19.10.12/,/вх. № И2121/27.09.12г./
На 27.09.2012 г. с вх. № И-2121, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 1, т. 11 и чл. 32
от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ОЛИМП - 2002” ЕООД, гр. Враца,
за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати, за срок от 5
/пет/ години в игрална зала с адрес: гр. Сандански, ул. „Гео Милев” № 4.
На основание чл. 31, ал. 1, т. 1 и т. 9 от ЗХ и Заповед № З-422/27.09.2012 г. на
председателя на ДКХ г-н Сергей Кацаров е определен 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-н Кацаров 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 и чл. 69, ал.
1 и 3 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по
хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
І. Да издаде лиценз на „ОЛИМП - 2002” ЕООД със седалище и адрес на
управление: гр. Враца, ул. „Димитраки Хаджитошев” № 2, ЕИК: 101618940,
представлявано от Илия Иванов Тодоров – управител, за организиране на хазартни игри
с игрални автомати за срок от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес: гр. Сандански,
ул. „Гео Милев” № 4.
В игралната зала ще бъдат инсталирани и експлоатирани 15 /петнадесет/ броя
игрални автомати със 17 /седемнадесет/ броя игрални места.
II. Да утвърди на „ОЛИМП - 2002” ЕООД, гр. Враца, за игралната зала по т. І:
1. Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на
хазартни игри с игрални автомати в игрална зала.
2. Задължителни правила за организация на работата и финансов контрол при
провеждане на хазартни игри с игрални автомати и образци за счетоводна отчетност в
игрална зала.
3. Задължителни изисквания към игрална зала с игрални автомати по отношение
вида на помещенията, минималната площ и разпределението на помещенията, както и
необходимото техническо оборудване за контрол.
III. В игралната зала ще бъдат инсталирани 5 /пет/ броя системи за формиране на
премия джакпот:
- тип BGJP 20.11, версия 1.01, идентификационен № JP 050707-009, която ще
отчислява 1 % от залозите, направени чрез свързаните в системата 2 /два/ броя игрални
автомата;
- тип BGJP 20.11, версия 1.01, идентификационен № JP 100224-025, която ще
отчислява 1 % от залозите, направени чрез свързаните в системата 2 /два/ броя игрални
автомата;
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- тип BGJP 20.11, версия 1.01, идентификационен № JP 120727-018, която ще
отчислява 1 % от залозите, направени чрез свързаните в системата 2 /два/ броя игрални
автомата;
- GT, тип JP-BG-L4C, версия V2.0, идентификационен № 111003-004, която ще
отчислява 4 % от залозите, направени чрез свързаните в системата 5 /пет/ броя игрални
автомата;
- GT, тип JP-BG-L4C, версия V2.0, идентификационен № 120817-005, която ще
отчислява 4 % от залозите, направени чрез свързаните в системата 3 /три/ броя игрални
автомата.
ІV. В игралната зала ще функционират следните системи за формиране на премия
джакпот:
№

Тип, версия

Производител

1.
2.
3.

BGJP 20.11, 1.01
BGJP 20.11, 1.01
BGJP 20.11, 1.01

4.

GT, JP-BG-L4C, V2.0

5.

GT, JP-BG-L4C, V2.0

„Казино Технологии” АД
„Казино Технологии” АД
„Казино Технологии” АД
„Игрални Технологии-ГТГейминг Технолоджис” ЕООД
„Игрални Технологии-ГТГейминг Технолоджис” ЕООД

Идентификационен
номер
JP 050707-009
JP 100224-025
JP 120727-018

Удостоверение за Процент на
одобрен тип ДП отчисления
003
1,0
003
1,0
003
1,0

111003-004

090

4,0

120817-005

090

4,0

На основание чл. 23, ал. 3 от ЗХ на заседанието присъства г-жа Мария Георгиева
Илиева, в качестовото й на упълномощен представител на Илия Иванов Тодоров –
управител на „ОЛИМП - 2002” ЕООД. Представя пълномощно рег. № 3863/24.10.2012 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 ДЕВЕТИ РАЗДЕЛ - Разглеждане на писмени искания за продължаване на
срока (по чл. 36, ал. 1 от ЗХ) на издадени лицензи:
1. За игрални зали:
1.1.„ГРАНД КАЗИНО - 1”ООД, гр. София /изх. № П-1966/17.10.12/,/вх. № И1966/11.09.12г./
На 11.09.2012 г. с вх. № И-1966, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 1 и чл. 32 от
Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ГРАНД КАЗИНО - 1” ООД, гр. София,
на основание чл. 36, ал. 1 от Закона за хазарта, за продължаване срока на издадено
Разрешение № И-1587/23.07.2012 г. за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. София, ул. „Днепър” № 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При 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. Поради това и
на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1, чл. 32, чл. 36, ал. 1 и чл. 69, ал. 1
от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта
да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
Да даде разрешение за продължаване срока с пет години на издадения лиценз на
„ГРАНД КАЗИНО - 1” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Лозенец”, ул. „Кричим” № 63, ЕИК: 175258559, представлявано от Галин Тотьов
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Василев - управител, за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална
зала с адрес: гр. София, ул. „Днепър” № 1, със 74 /седемдесет и четири/ броя игрални
автомата с 91 /деветдесет и един/ броя игрални места:
В игралната зала са в експлоатация 2 /два/ броя системи за формиране на премия
джакпот:
№
1.
2.

Тип, версия

Производител

Идент. номер

Casino Link System
Classic Blend Jackpot System (CBJS)

Progressive Gaming Int.Corporation
„Евро Геймс Технолоджи”ООД

021
CBJS 03724

Уд-ние за
одобрен тип ДП
051
022

Процент на
отчисл.
1.0%
1.7%

На основание чл. 23, ал. 3 от ЗХ на заседанието присъстваха г-жа Илияна
Панайотова Симеонова – счетоводител на дружеството и г-жа Бисерка Мирославова
Драганова, в качестовото й на упълномощен представител на Галин Тотьов Василев управител на „ГРАНД КАЗИНО - 1” ООД. Представя пълномощно рег. №
13251/24.09.2012 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.
1.2.„ГРАНД КАЗИНО - 3”ООД, гр. София /изх. № П-1964/17.10.12/,/вх. № И1964/11.09.12г./
На 11.09.2012 г. с вх. № И-1964, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 1 и чл. 32 от
Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ГРАНД КАЗИНО-3” ООД, гр. София,
на основание чл. 36, ал. 1 от Закона за хазарта, за продължаване срока на издадено
Разрешение № И-1589/23.07.2012 г. от ДКХ за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Петрич, ул. „Цар Борис ІІІ” № 44.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При 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 лиценза, поради което и на основание чл. 33,
ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1, чл. 32, чл. 36, ал. 1 и чл. 69, ал. 1 от Закона за хазарта,
председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта да разгледа
направеното искане и да вземе решение, с което:
Да даде разрешение за продължаване срока с пет години на издадения лиценз на
„ГРАНД КАЗИНО-3” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София,
р-н „Лозенец”, ул. „Кричим” № 63, ЕИК: 175256598, представлявано от Галин Тотьов
Василев - управител и Георги Николов Филчев - управител, заедно и поотделно, за
организиране на хазартни игри в игрална зала с адрес: гр. Петрич, ул. „Цар Борис ІІІ”
№ 44, с 90 /деветдесет/ броя игрални автомати със 102 /сто и два/ броя игрални места:
В игралната зала са в експлоатация 4 /четири/ броя системи за формиране на
премия джакпот:
№

Тип, версия

Производител

Идентификационен
номер

1.
2.

BGJP 20.11, 1.01
BGJP 20.11, 1.01

„Казино Технологии” АД
„Казино Технологии” АД

JP 080314-104/2008
JP 080314-105/2008

Удостоверение за одобрен
тип ДП
003
003

Процент на
отчисления
1.0
1.0
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3.

CASINO LINK SYSTEM

4.

Classic Blend Jackpot System (CBJS)

Progressive Gaming Int.
Corporation
„Евро Геймс Технолоджи” OОД

025

051

1.0

CBJS 08672/2009

022

1.7

На основание чл. 23, ал. 3 от ЗХ на заседанието присъстваха г-жа Илияна
Панайотова Симеонова – счетоводител на дружеството и г-жа Бисерка Мирославова
Драганова, в качестовото й на упълномощен представител на Галин Тотьов Василев управител на „ГРАНД КАЗИНО - 1” ООД. Представя пълномощно рег. №
13250/24.09.2012 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 ДЕСЕТИ РАЗДЕЛ - Разглеждане на писмени искания за промени във вече
издаден лиценз и за продължаване на срока (по чл. 36, ал. 1 от ЗХ) на този лиценз:
1. За игрална зала:
1.1.„ГОЧЕВ - СТАР”ООД, гр. София /изх. № П-2153/19.10.12/,/вх. № И2153/03.10.12г./
На 03.10.2012 г. с вх. № И-2153, 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 „ГОЧЕВ СТАР” ООД, гр. София, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата, увеличаване с 15
/петнадесет/ 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, ул. „Александър Екзарх” № 11.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Разрешение №
И-703/18.04.2012 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 „ГОЧЕВ СТАР” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Оборище”, ул. “Янко
Сакъзов” № 76, ЕИК: 131226557, представлявано от Димитър Михайлов Петков –
управител, и Сотир Ангелов Гочев - управител, заедно и поотделно, изразяващи се в
подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата и увеличаване с 15 /петнадесет/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. София, ул. „Александър Екзарх” № 11.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 43 /четиридесет и три/
броя игрални автомата с 50 /петдесет/ 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. Инсталиране на 1 /един/ брой система за формиране на премия джакпот:
- Gauya Quest Jackpot, идентификационен номер 00JM5122.
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2. Промяна на броя игрални автомати, свързани в системи за формиране на
премия джакпот:
- тип BGJP 60-04, версия Fusion, идентификационен номер JP 071105-047;
- тип RF 07, идентификационен номер 0006.
3. След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:

JP 071105-046
JP 091022-003
JP 091022-004

Удостоверение
за одобрен тип
ДП
003
003
003

Процент
на
отчисление
1.0
1.0
1.0

Atronic International GmbH

1346201002
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1.5

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

CBJS 03446
JP 071105-047
0006
00JM5122

022
052
019
098

1.0
2.0
1.0
4.0

№

Тип, версия

Производител

Идентификационен
номер

1.
2.
3.

BGJP 20.11, 1.01
BGJP 20.11, 1.01
BGJP 20.11, 1.01
Atronic Progressive Link
тип King Kong Cash
Classic Blend Jackpot System (CBJS)
BGJP 60-04, Fusion
тип RF 07
Gauya Quest Jackpot

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

4.
5.
6.
7.
8.

На основание чл. 23, ал. 3 от ЗХ на заседанието присъства г-н Веселин
Благовестов Матеев, в качестовото му на упълномощен представител на Сотир Ангелов
Гочев – управител на „ГОЧЕВ - СТАР” ООД. Представя пълномощно рег. №
29286/23.10.2012 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.
1.2.„ГОЧЕВ - СТАР”ООД, гр. София /изх. № П-1938/19.10.12/,/вх. № И1938/10.09.12г./
На 10.09.2012 г. с вх. № И-1938, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 1 и чл. 32 от
Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ГОЧЕВ-СТАР” ООД, гр. София, на
основание чл. 36, ал. 1 от Закона за хазарта, за продължаване срока на издадено
Разрешение № И-703/18.04.2012 г., за организиране на хазартни игри с игрални автомати
в игрална зала с адрес: гр. София, ул. „Александър Екзарх” № 11.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При 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. Поради това и
на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1, чл. 32, чл. 36, ал. 1 и чл. 69, ал. 1
от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта
да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
Да даде разрешение за продължаване срока с пет години на издадения лиценз на
„ГОЧЕВ - СТАР” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Оборище”,
ул. „Янко Сакъзов” № 76, ЕИК: 131226557, представлявано от Димитър Михайлов
Петков – управител, и Сотир Ангелов Гочев - управител, заедно и поотделно, за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София,
ул. „Александър Екзарх” № 11, с 43 /четиридесет и три/ броя игрални автомата с 50
/петдесет/ броя игрални места.
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В игралната зала са в експлоатация 8 /осем/ броя системи за формиране на
премия джакпот:

JP 071105-046
JP 091022-003
JP 091022-004

Удостоверение
за одобрен тип
ДП
003
003
003

Процент
на
отчисление
1.0
1.0
1.0

Atronic International GmbH

1346201002

054

1.5

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

CBJS 03446
JP 071105-047
0006
00JM5122

022
052
019
098

1.0
2.0
1.0
4.0

№

Тип, версия

Производител

Идентификационен номер

1.
2.
3.

BGJP 20.11, 1.01
BGJP 20.11, 1.01
BGJP 20.11, 1.01
Atronic Progressive Link
тип King Kong Cash
Classic Blend Jackpot System (CBJS)
BGJP 60-04, Fusion
тип RF 07
Gauya Quest Jackpot

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

4.
5.
6.
7.
8.

На основание чл. 23, ал. 3 от ЗХ на заседанието присъства г-н Веселин
Благовестов Матеев, в качестовото му на упълномощен представител на Сотир Ангелов
Гочев – управител на „ГОЧЕВ - СТАР” ООД. Представя пълномощно рег. №
29286/23.10.2012 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 ЕДИНАДЕСЕТИ РАЗДЕЛ - Разглеждане на писмени искания за промени във
вече издадени лицензи:
1. За игрални казина:
1.1.„ПАША ЕНТЪРТЕЙМЪНТ”ЕАД, гр. София /изх. № П-2187/22.10.12/,/вх. № И2187/05.10.12г./
На 05.10.2012 г. с вх. № И-2187, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 32,
чл. 38, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ПАША
ЕНТЪРТЕЙМЪНТ” ЕАД, гр. София, за увеличаване с 1 /един/ брой игрална маса и
утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и правила за организиране
на хазартни игри в игрално казино с адрес: гр. Свиленград, площад „14 МАРТ”,
КАЗИНО „CASINO PEGASUS”.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора Удостоверение за
издаден лиценз № И-1875/19.09.2012 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 и 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 промяна в издадения лиценз на „ПАША
ЕНТЪРТЕЙМЪНТ” ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Лозенец”, ул. „Златен рог” № 22, ет. 10, офис 26, ЕИК: 202065059, представлявано от
Батухан Исмаил Айвалъ – изпълнителен директор, изразяваща се в увеличаване с 1
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/един/ брой игрална маса в игрално казино с адрес: гр. Свиленград, площад „14 МАРТ”,
КАЗИНО „CASINO PEGASUS”.
След промените в игралното казино ще бъдат експлоатирани 8 /осем/ броя
игрални маси и 46 /четиридесет и шест/ броя игрални автомата с 46 /четиридесет и шест/
броя игрални места.
II. Да утвърди на „ПАША ЕНТЪРТЕЙМЪНТ” ЕАД за игралното казино по т. І,
Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри в игрално казино, включващи следните промени:
1. Създава се раздел четвърти, в който са описани правилата на играта „Покер с
три карти” в игрално казино „CASINO PEGASUS”.
2. Създава се раздел пети, в който са описани правилата на играта „Руски покер”
в игрално казино „CASINO PEGASUS”.
3. Създава се раздел шести, в който са описани правилата за провеждане на
играта „Ултимът Тексас Холд`ъм покер” в игрално казино „CASINO PEGASUS”.
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.„АСРАР КАЗИНО ГРУП”АД, гр. София /изх. № П-2190/22.10.12/,/вх. № И2190/08.10.12г./
На 08.10.2012 г. с вх. № И-2190, 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 „АСРАР КАЗИНО
ГРУП” АД, гр. София, за намаляване със 101 /сто и един/ броя игрални автомати със 108
/сто и осем/ броя игрални места в игрално казино с адрес: гр. Несебър, к.к. „Слънчев
бряг – изток”, УПИ ХV, кв. 19, казино “CRYSTAL CROWN”.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Разрешение №
И-1129/06.06.2012 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, 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 „АСРАР
КАЗИНО ГРУП” АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Оборище”,
бул. “Княз Дондуков” № 54, ЕИК: 175308714, представлявано от Рослан Борисов
Младенов – изпълнителен директор, изразяващи се в намаляване със 101 /сто и един/
броя игрални автомати със 108 /сто и осем/ броя игрални места в игрално казино с адрес:
гр. Несебър, к.к. „Слънчев бряг – изток”, УПИ ХV, кв. 19, казино “CRYSTAL CROWN”.
След промените в игралното казино ще бъдат в експлоатация 33 /тридесет и три/
броя игрални маси и 21 /двадесет и един/ 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.
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Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.3.„ЛАРИС-ВЕГА”ООД, гр. София /изх. № П-2193/22.10.12/,/вх. № И2193/08.10.12г./
На 08.10.2012 г. с вх. № И-2193, 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 „ЛАРИС ВЕГА” ООД, гр. София, за подмянa на 14 /четиринадесет/ 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. Варна, бул. „Сливница”
№ 33, Интерхотел „Черно море”.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Разрешение №
И-1036-1/06.06.2012 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 „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, изразяващи се в подмяна на
14 /четиринадесет/ броя игрални автомати в игрално казино с адрес: гр. Варна,
бул. „Сливница” № 33, Интерхотел „Черно море”.
След промените в игралното казино ще бъдат в експлоатация 7 (седем) броя
игрални маси и 106 /сто и шест/ броя игрални автомати със 113 /сто и тринадесет/ броя
игрални места.
ІІ. Да утвърди на „ЛАРИС - ВЕГА” 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:
- Classic Blend Jackpot System (CBJS), с идентификационен № CBJS 05468 – /от 22
на 26/;
- AGT JP, с идентификационен № JP 11-07-0027 - /от 98 на 88/.
2. Подмяна на игрални автомати при система за формиране на премия джакпот:
- BGJP 60.04, Fusion, с идентификационен № JP 060314-005.
3. Промяна на процента на отчисление от направените залози при система за
формиране на премия джакпот:
- AGT JP, с идентификационен № JP 11-07-0027 - / от 0,6 на 0,36/.
4. В чл. 8, ал. 2 се променя размерът при изплащане на печалбите, както следва:
- над 5 000 лева се изплащат по банков път.
5. В чл. 40 се учредява нова бонус игра „Късно лято”, а регламентът за
провеждането на играта е в чл. 41, ал. 4;
6. В чл. 42 ал. 3 и ал. 4 придобиват ново съдържание, относно регламентиране
тегленето на печелившите талони съответно за игрите „Двойна премия” и „Нов клиент”,
а досегашните ал. 3 и ал. 4 стават ал. 5 и ал. 6;
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7. В чл. 49, ал. 2 се променя размерът при изплащане на премиите джакпот, както
следва:
- над 5 000 лева се изплащат по банков път до три работни дни.
Всички премии са за сметка на организатора.
8. След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия „Джакпот”:
№

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Тип, версия

Производител

Произв. номер

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

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

CBJS 05468
CBJS 09757
05352
JP 040622-013
JP 081003-001
JP 081003-002
JP 060314-005
43030014
1427111001
3000000692
JP 11-07-0027

Уд-ние за
одобрен
тип
ДП
022
022
011
003
003
003
052
071
054
084
023

Процен
т на
отчисл.
0.75
0.3
0.3
0.7
0.7
0.7
1.0
3.0
4,3
1.70
0.36

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.„РАДКА МОСКОВА”ООД, гр. Самоков /изх. № П-1928/16.10.12/,/вх. № И1928/05.09.12г./
На 05.09.2012 г. с вх. № И-1928, 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 4 /четири/ броя игрални автомата,
увеличаване с 5 /пет/ 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: к.к. „Боровец”, община Самоков, хотел „Флора”.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Разрешение №
И-1227/06.06.2012 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 „РАДКА
МОСКОВА” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Самоков, ул. „Проф. Васил
Захариев” № 1, ЕИК: 832080578, управлявано и представлявано от Радка Данаилова
Москова - управител и Любомир Петров Петков - управител, заедно и поотделно,
изразяващи се в подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата, увеличаване с 5 /пет/ броя
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игрални автомата в игрална зала с адрес: к.к. „Боровец”, община Самоков, хотел
„Флора”.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 15 /петнадесет/ броя
игрални автомата с 15 /петнадесет/ 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. Инсталиране на система за формиране на премия джакпот - 1 /един/ брой:
- Atronic Progressive Link тип King Kong Cash, идентификационен номер
43081406.
2. Промяна на броя игрални автомати, свързани в система за формиране на
премия джакпот:
- тип Classic Blend Jackpot System (CBJS), идентификационен номер 82425.
3. След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:

82425

Удостоверение
за одобрен тип
ДП
022.1

Процент
на
отчисление
5.0

43081406

054

5.0

№

Тип, версия

Производител

Идентификационен номер

1.

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

„Евро Геймс Технолоджи” ООД
Atronic International GmbH

2.

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.2.„РАДКА МОСКОВА”ООД, гр. Самоков /изх. № П-2129/18.10.12/,/вх. № И2129/27.09.12г./
На 27.09.2012 г. с вх. № И-2129, 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 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 в игрална зала с адрес: гр. Костинброд,
ул. „Охрид” № 11.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Разрешение №
И-2101/03.01.2012 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 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 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, управлявано и представлявано от управителите Радка
Данаилова Москова и Любомир Петров Петков, заедно и поотделно, изразяващи се в
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подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Костинброд,
ул. „Охрид” № 11.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 17 /седемнадесет/ броя
игрални автомати с 20 /двадесет/ 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 2 /два/ броя системи за формиране на премия джакпот:
- тип BGJP 30-04, версия 1.01, идентификационен номер JP 090731-110;
- тип Gold Club Mystery Progressive Jackpot, идентификационен номер 350007.
2. Инсталиране на 1 /един/ брой система за формиране на премия джакпот:
- тип BGJP 60-04, версия Fusion, идентификационен номер JP 090731-110.
3. Нова бонус игра за разпределяне на натрупаните отчисления на
деинсталираните системи за формиране на премия джакпот - подробно описана в раздел
VІ от правилата.
4. След промяната в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:

JP 070801-054
JP 090731-110
CBJS 71621

Удостоверение
за одобрен тип
ДП
003
052
022

Процент
на
отчисление
1.0
4.0
5.0

43081398

054

5.0

№

Тип, версия

Производител

Идентификационен
номер

1.
2.
3.

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

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

4.

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.3.„РАДКА МОСКОВА”ООД, гр. Самоков /изх. № П-2130/18.10.12/,/вх. № И2130/27.09.12г./
На 27.09.2012 г. с вх. № И-2130, 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 4 /четири/ броя игрални автомата,
намаляване с 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 в игрална зала с адрес: гр. Ямбол, ул. „Раковски” № 16.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Разрешение №
И-96/14.02.2012 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 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 “РАДКА
МОСКОВА” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Самоков, ул. „Проф. Васил
Захариев” № 1, ЕИК: 832080578, представлявано от Радка Данаилова Москова управител и Любомир Петров Петков - управител, заедно и поотделно, изразяващи се в
подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата и намаляване с 4 /четири/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. Ямбол, ул. „Раковски” № 16.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 16 /шестнадесет/ броя
игрални автомата с 21 /двадесет и един/ 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 2 /два/ броя системи за формиране на премия джакпот:
- Atronic Progressive Link, тип King Kong Cash, идентификационен № 43081406;
- тип Gold Club Mystery Progressive Jackpot, идентификационен № 350019.
2. Инсталиране на 1 /един/ брой система за формиране на премия джакпот:
- тип BGJP 60-04, версия Fusion, идентификационен № JP110418-002.
3. Нова бонус игра за разпределяне на натрупаните отчисления на
деинсталираните системи за формиране на премия джакпот - подробно описана в радел
VІ от правилата.
4. След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
№

Тип, версия

Производител

1.
2.
3.

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

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

Идентификационен
номер
JP 080307-019
CBJS 73137

JP110418-002

Удостоверение
за одобрен тип
ДП
003
022
052

Процент на
отчисления
1.0
1.0
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.
2.4.„РАДКА МОСКОВА”ООД, гр. Самоков /изх. № П-2131/18.10.12/,/вх. № И2131/27.09.12г./
На 27.09.2012 г. с вх. № И-2131, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 32,
чл. 38, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „РАДКА
МОСКОВА” ООД, гр. Самоков, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата 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. Бургас,
ж.к. „Меден Рудник”, блок № 295, УПИ ХХ-8, кв. 142.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Разрешение №
И-1228/06.06.2012 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 и 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 „РАДКА
МОСКОВА” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Самоков, ул. „Проф. Васил
Захариев” № 1, ЕИК: 832080578, управлявано и представлявано от управителите Радка
Данаилова Москова и Любомир Петров Петков, заедно и поотделно, изразяващи се в
подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Бургас, ж.к. „Меден
Рудник”, блок № 295, УПИ ХХ-8, кв. 142.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 26 /двадесет и шест/
броя игрални автомати с 26 /двадесет 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 1 /един/ брой система за формиране на премия джакпот:
- тип Gold Club Mystery Progressive Jackpot, идентификационен номер 350008.
2. Инсталиране на 1 /един/ брой система за формиране на премия джакпот:
- Atronic Progressive Link Oxygen тип CASH FEVER, идентификационен номер
3000004975.
3. Нова бонус игра за разпределяне на натрупаните отчисления на
деинсталираната система за формиране на премия джакпот - подробно описана в радел
VІ от правилата.
4. След промяната в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:

JP 091117-118

Удостоверение
за одобрен тип
ДП
003

Процент
на
отчисление
1.0

Atronic International GmbH

43053104

054

5.0

Atronic International GmbH

3000004975

084

5.0

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

05145
09793
JP120517-101

011
022
052

1.5
5.0
4.5

№

Тип, версия

Производител

Идентификационен
номер

1.
2.

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

“Казино Технологии” АД

3.
4.
5.
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.
2.5.„РАДКА МОСКОВА”ООД, гр. Самоков /изх. № П-2192/23.10.12/,/вх. № И2192/08.10.12г./
На 08.10.2012 г. с вх. № И-2192, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11, чл. 32,
чл. 38, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане „РАДКА
МОСКОВА” ООД, гр. Самоков, 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 в игрална зала с адрес: гр. Кюстендил,
бул. „България” № 17.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Разрешение №
И-1511/03.07.2012 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.
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При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
необходимите документи за издаване на разрешения по Закона за хазарта. Внесени са
дължимите държавни такси, поради което и на основание чл. 33, ал. 9, във връзка с
чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 38, ал. 1 - 3, чл. 69, ал. 1 и ал. 3 от Закона за хазарта,
председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта да разгледа
направеното искане и да вземе решение, с което:
І. Да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз „РАДКА
МОСКОВА” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Самоков, ул. „Проф. Васил
Захариев” № 1, ЕИК: 832080578, представлявано заедно и поотделно от Радка Данаилова
Москова и Любомир Петров Петков - управители, изразяващи се в увеличаване с 6
/шест/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Кюстендил, бул. „България”
№ 17.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 16 /шестнадесет/ броя
игрални автомати с 16 /шестнадесет/ 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. Инсталиране на 2 /два/ броя системи за формиране на премия джакпот:
- BGJP 60-04, Fusion, с идентификационен номер JP080228-035;
- Classic Blend Jackpot System (CBJS), с идентификационен номер 80595.
2. Създава се нов раздел VІІ, който регламентира правила за формиране на
парични премии с бонус игри:
2.1. Седмична бонус игра, която се провежда всеки петък от 20.00 часа,
регламентирана в чл. 29;
2.2. Специални бонус промоции и премии „Money for Nothing” и „Money for
Players”, регламентирани в чл. 30.
Всички премии са за сметка на организатора.
3. След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
№
1.
2.
3.
4.
5.

Тип, версия

Производител

Идент. номер

BGJP 20.11, 1.01
EGT Progressive Jackpot, VGJP1
King Games, Multi Net 2
BGJP 60.04, Fusion
Classic Blend Jackpot System

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

JP120319-008
82630
007-04060
JP080228-035
80595

Уд-ние за
одобрен тип ДП
003
011
028
052
022.1

Процент
на отчисл.
1.0
1.5
1.0
1,0
5,0

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.6.„ДЕЯН 2010”ЕООД, гр. София /изх. № П-2040/16.10.12/,/вх. № И-2040/19.09.12г./
На 19.09.2012 г. с вх. № И-2040, 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 „ДЕЯН 2010” ЕООД,
гр. София, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата, 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, 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 в игрална зала с
адрес: гр. Карлово, ул. „Петко Събев” № 6.
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Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Разрешение №
И-2194/30.12.2011 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
необходимите документи за издаване на разрешения по Закона за хазарта. Внесени са
дължимите държавни такси, поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с
чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 38, ал. 1 – 3, чл. 69, ал. 1 и ал. 3 от Закона за хазарта,
председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта да разгледа
направеното искане и да вземе решение, с което:
І. Да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на „ДЕЯН
2010” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Красно село”,
ул. „Борово” № 52, вх. Д, ет. 2, ап. 45, ЕИК: 201365993, представлявано от Ангел
Стефанов Зарков – управител, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата и
увеличаване с 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Карлово,
ул. „Петко Събев” № 6.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 11 /единадесет/ броя
игрални автомата с 11 /единадесет/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „ДЕЯН 2010” ЕООД, гр. София,
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 60-04, версия Fusion, идентификационен № JP 110103-012;
- King Games, тип Multi Net 2, идентификационен № 007-04049.
2. Инсталиране на системи за формиране на премия джакпот - 2 /два/ броя:
- тип BGJP 30-04, версия 1.01, идентификационен № JP 110103-012;
- Vega Jackpot System, тип EGT-JS22, идентификационен № 834080.
3. 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 30-04, 1.01
Vega Jackpot System тип EGT-JS22

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

Идентификационен номер
JP 110103-011
JP 110103-012
83408

Удостоверение за
одобрен тип ДП
003
020
099

Процент на
отчисления
1.0
2.0
1.4

ІІІ. Да утвърди на „ДЕЯН 2010” 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.
2.7.„ЕМ ДЖИ ХОЛИДЕЙ”ООД, гр. Пловдив /изх. № П-2067/16.10.12/,/вх. № И2067/20.09.12г./
На 20.09.2012 г. с вх. № И-2067, 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
ХОЛИДЕЙ” ООД, гр. Пловдив, за подмяна на 16 /шестнадесет/ броя игрални автомати,
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увеличаване със 7 /седем/ броя игрални автомати с 10 /десет/ броя игрални места, в
резултат на което игралните места в игралната зала ще се увеличат с 10 /десет / броя 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,
ул. „Янко Сакъзов” № 37.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Разрешение №
И-2034/03.01.2012 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 „ЕМ
ДЖИ ХОЛИДЕЙ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив,
р-н „Централен”, ул. „Захари Княжевски” № 2, ет. 6, ап. 23, ЕИК: 115879530,
представлявано заедно и поотделно от Зорница Георгиева Шушутева и Георги Йорданов
Шушутев - управители, изразяващи се в подмяна на 16 /шестнадесет/ броя игрални
автомати и увеличаване със 7 /седем/ броя игрални автомати с 10 /десет/ броя игрални
места, в резултат на което игралните места в игралната зала ще се увеличат с 10 /десет /
броя, в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ул. „Янко Сакъзов” № 37.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 27 /двадесет и седем/
броя игрални автомати с 30 /тридесет / броя игрални места.
II. Да утвърди на „ЕМ ДЖИ ХОЛИДЕЙ” ООД, гр. Пловдив, 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:
- Classic Blend Jackpot System (CBJS), с идентификационен № 76182;
- BGJP 60-04, Fusion, с идентификационен № JP 111122-013.
2. Инсталиране на 6 /шест/ броя системи за формиране на премия джакпот:
- BGJP 20.11,1.01, с идентификационен № JP110725-002;
- BGJP 20.11,1.01, с идентификационен № JP120319-010;
- EGT Progressive Jackpot, VGJP, с идентификационен № 82633;
- BGJP 60-04, Fusion, с идентификационен № JP120910-005;
- Vega Jackpot System, EGT-JS 22, с идентификационен № 83548;
- Gauya Quest Jackpot, с идентификационен № 00JM5135.
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. 24 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 игралната зала ще функционират следните системи за формиране на премия
„Джакпот”:
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№

Тип, версия

Производител

Идент. номер

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

BGJP 20.11,1.01
BGJP 20.11,1.01
EGT Progressive Jackpot, VGJP
BGJP 60-04, Fusion
Vega Jackpot System, EGT-JS 22
Gauya Quest Jackpot

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

JP110725-002
JP120319-010
82633
JP120910-005
83548
00JM5135

Уд-ние за
одобрен тип ДП
003
003
011
052
099
098

Процент на
отчисления
1,0
1,0
1,6
2,0
1,0
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.
2.8.„КАЗИНО ПЕРЛА - 3”ООД, гр. София /изх. № П-2069/16.10.12/,/вх. № И2069/20.09.12г./
На 20.09.2012 г. с вх. № И-2069, 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
ПЕРЛА - 3” ООД, гр. София, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати, 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 в
игрална зала с адрес: гр. Русе, ул. „Борисова” № 58, вх.3, ет. 1.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Разрешение №
И-1358/22.06.2012 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
„КАЗИНО ПЕРЛА - 3” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Младост”, ул. „Михаил Тенев” № 6, ет. 2, ЕИК: 201818251, представлявано от Данаил
Христов Илиев – управител, изразяващи се в подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати и
увеличаване с 6 /шест/ броя игрални автомати, в игрална зала с адрес: гр. Русе,
ул. „Борисова” № 58, вх. 3, ет. 1.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 40 /четиридесет/ броя с
52 /петдесет и два/ броя игрални места.
II. Да утвърди на „КАЗИНО ПЕРЛА - 3” 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 системи за формиране на
премия джакпот:
- Classic Blend Jackpot System (CBJS), с идентификационен № 80483 - /от 16
на 20/;
- BGJP 20.11, 1.01, с идентификационен № JP 090309-101 - /от 5 на 7/.
2. В чл. 19, ал. 1 се премахва думата „вторник” и се регламентират нови
стойности на премиите както следва:
- 1 премия от 500 лв;

44

- 1 премия от 300 лв;
- 1 премия от 200 лв;
- 15 премии по 50 лв.
3. В чл. 20, ал. 3 се въвежда нов регламент на тегленето на паричните премии.
Всички премии са за сметка на организатора.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.9.„КАЗИНО ПЕРЛА - 3”ООД, гр. София /изх. № П-2169/19.10.12/,/вх. № И2169/04.10.12г./
На 04.10.2012 г. с вх. № И-2169, 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
ПЕРЛА - 3” ООД, гр. София, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата и
утвърждаване на промяна 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” № 58, вх. 3, ет. 1.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Разрешение №
И-1358/22.06.2012 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 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 даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на
„КАЗИНО ПЕРЛА - 3” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Младост”, ул. „Михаил Тенев” № 6, ет. 2, ЕИК: 201818251, представлявано от Данаил
Христов Илиев – управител, изразяващи се в подмяна на 4 /четири/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. Русе, ул. „Борисова” № 58, вх. 3, ет. 1.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 40 /четиридесет/ броя
с 52 /петдесет и два/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „КАЗИНО ПЕРЛА - 3” ООД, гр. София,
Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на
хазартни игри с игрални автомати, включващи инсталиране на 1 /един/ брой система за
формиране на премия джакпот CAT 4 CASH тип EGT-JS31, идентификационен
номер 80456.
След промяната в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
№

Тип, версия

Производител

Идентификационен номер

Удостоверение
за одобрен тип ДП

Процент на
отчисление

1.
2.
3.

Classic Blend Jackpot System, CBJS
BGJP 20-11, 1.01
CAT 4 CASH тип EGT-JS31

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

CBJS 80483
JP090309-101
80456

022.1
003
095

1.7
1.0
5.0
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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.
2.10.„ЕВРО КАЗИНО ГРУП”ООД, гр. София /изх. № П-2158/19.10.12/,/вх. № И2158/04.10.12г./
На 04.10.2012 г. с вх. № И-2158, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 32,
чл. 38, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ЕВРО КАЗИНО
ГРУП” ООД, гр. София, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомати и утвърждаване
на промени в Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане
на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Черни
връх” № 31, в сградата на „ХЕМУСХОТЕЛС” АД.
Искането е за вписване на промени в издадено Удостоверение за издаден лиценз
№ И-1934/19.09.2012 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. 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 „ЕВРО
КАЗИНО ГРУП” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Лозенец”, бул. „Черни връх” № 31, ЕИК: 131056701, представлявано от Георги
Методиев Карабельов - управител, изразяващи се в подмяна на 6 /шест/ броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Черни връх” № 31, в сградата на
„ХЕМУСХОТЕЛС” АД.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 79 /седемдесет и девет/
броя игрални автомати с 97 /деветдесет и седем/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „ЕВРО КАЗИНО ГРУП” ООД, гр. София, Задължителни
игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални
автомати, включващи следните промени:
1. Модификация на игрални автомати включени в система за формиране на
премия джакпот:
- BGJP 20.11, 1.01, с идентификационен номер JP 100913-102.
2. Промяна на броя игрални автомати, свързани към система за формиране на
премия джакпот:
- Casino Link System , с идентификационен № 028 - /от 70 на 76/.
3. Промени в бонус игри:
3.1. В чл. 23, ал. 3 се регламентират типовете клиентски карти, както и броят на
точките, които зависят от вида на игралното оборудване;
3.2. В чл. 23 се създават нови ал. 4 и ал. 5, регламентиращи съответно начинът на
смяна на типа клиентска карта и бонификацията „Change Points”;
3.3. В чл. 24, ал. 1 са регламентирани броят на събраните точки за 14 календарни
дни и размерът на бонификациите „нов клиент”;
3.4. В чл. 25, ал. 1, при играта „Lady bonus” към дните вторник и четвъртък се
добавя и сряда;
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3.5. В чл. 26, ал. 1 се регламентират броят на точките /100/, за които клиентът
получава 1 картонче;
3.6. В чл. 28, ал. 1 се регламентират графикът и премиите за ежедневните и
седмичната бонус игри, които заменят досегашните ежедневни бонус игри и бонус
играта „ТАЛОНИ НА КЪСМЕТА”, а в ал. 2 се регламентира общият награден фонд в
размер на 3250 лева, които се теглят и раздават в 51 тегления;
3.7. В чл. 28, ал. 2 се регламентира, че получените и събрани талони през м.
октомври не се унищожават, а се прехвърлят в урната за участие в специалната бонус
игра през м. ноември, а в ал. 7 се регламентира това, че през м. ноември няма да се
провеждат ежедневни и седмични бонус игри;
3.8. В чл. 29 се регламентира начинът на провеждане, графикът и премиите за
специалната бонус игра през м. ноември;
3.9. В чл. 30 се регламентира нова бонус игра „Бързи пари”.
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.
2.11.„УЪРЛД ГЕЙМ”ООД, гр. София /изх. № П-2164/19.10.12/,/вх. № И2164/04.10.12г./
На 04.10.2012 г. с вх. № И-2164, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11, чл. 32,
чл. 38, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „УЪРЛД
ГЕЙМ” ООД, гр. София, за 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 в игрална зала с адрес: гр. Кърджали,
бул. „България” № 64.
Искането е за вписване на промени в издадено Удостоверение за издаден лиценз
№ И-1780/30.08.2012 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 „УЪРЛД
ГЕЙМ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Младост”,
ул. „Михаил Тенев” № 6, ет. 2, ЕИК: 106598299, представлявано от Илиян Красимиров
Каменов – управител, изразяващи се в увеличаване с 4 /четири/ броя игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Кърджали, бул. „България” № 64.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 38 /тридесет и осем/
броя игрални автомати с 48 /четиридесет и осем/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „УЪРЛД ГЕЙМ” ООД, гр. София, 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:
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- Cat 4 Cash, EGT-JS 31,с идентификационен № 83752.
2. В игралната зала ще функционират следните системи за формиране на премия
джакпот:
№

Тип, версия

Производител

Произв. номер

1.
2.
3.
4.

BGJP 20.11 1.01
Classic Blend Jackpot System (CBJS)
EGT Progressive Jackpot VGJP1
Cat 4 Cash, EGT-JS 31

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

JP 090323-101
CBJS 74172
74171
83752

Уд-ние за
одобрен тип ДП
003
022
011
095

Процент на
отчисл.
1,0
1.7
1.6
5,0

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.12.„НАЦИОНАЛ ГРУП”ООД, гр. София /изх. № П-2165/19.10.12/,/вх. № И2165/04.10.12г./
На 04.10.2012 г. с вх. № И-2165, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11, чл. 32,
чл. 38, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „НАЦИОНАЛ
ГРУП” ООД, гр. София, 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 в игрална зала с адрес: гр. Стара
Загора, бул. „Руски” № 20 А.
Искането е за вписване на промени в издадено Удостоверение за издаден лиценз
№ И-1771/30.08.2012 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 и т. 11, чл. 38, ал. 1 - 3 и чл. 69, ал. 1 и ал. 3 от Закона за хазарта,
председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта да разгледа
направеното искане и да вземе решение, с което:
І. Да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на
„НАЦИОНАЛ ГРУП” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Младост”, ул. „Михаил Тенев” № 6, ет. 2, ЕИК: 816114846, представлявано от Данаил
Христов Илиев – управител, изразяващи се в увеличаване с 6 /шест/ броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Стара Загора, бул. „Руски” № 20 А.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 38 /тридесет и осем/
броя игрални автомати с 45 /четиридесет и пет/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „НАЦИОНАЛ ГРУП” ООД, гр. София, 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:
- Cat 4 Cash, EGT-JS31, с идентификационен № 83728.
2. В игралната зала ще функционират следните системи за формиране на премия
джакпот:
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№

Тип, версия

Производител

Идент. номер

1.
2.
3.
4.

BGJP 20.11, 1.01
BGJP 30-04, 1.01
Classic Blend Jackpot System (CBJS)
Cat 4 Cash , EGT-JS31

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

JP 070813-021
JP100420-101
CBJS 70006
83728

Уд-ние за
одобрен тип ДП
003
020
022
095

Процент на
отчисления
1.0
4.5
1.7
5,0

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.13.„НАЦИОНАЛ ГРУП”ООД, гр. София /изх. № П-2168/19.10.12/,/вх. № И2168/04.10.12г./
На 04.10.2012 г. с вх. № И-2168, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11, чл. 32,
чл. 38, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „НАЦИОНАЛ
ГРУП” ООД, гр. София, 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 в игрална зала с адрес: гр. Пловдив,
ул. “Иван Вазов” № 98.
Искането е за вписване на промени в издадено Удостоверение за издаден лиценз
№ И-1770/30.08.2012 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 и т. 11, чл. 38, ал. 1 - 3 и чл. 69, ал. 1 и ал. 3 от Закона за хазарта,
председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта да разгледа
направеното искане и да вземе решение, с което:
І. Да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на
„НАЦИОНАЛ ГРУП” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Младост”, ул. Михаил Тенев № 6, ет. 2, ЕИК: 816114846, представлявано от Данаил
Христов Илиев – управител, изразяващи се в увеличаване с 6 /шест/ броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ул. “Иван Вазов” № 98.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 66 /шестдесет и шест/
броя игрални автомати със 73 / седемдесет и три/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „НАЦИОНАЛ ГРУП” ООД, гр. София, Задължителни игрални
условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални автомати,
включващи следните промени:
1. Инсталиране на 1 /един/ брой система за формиране на премия джакпот:
- Cat 4 Cash, EGT-JS31, с идентификационен № 83721.
2. В чл. 19, ал. 1 се регламентира провеждането на седмичната бонус игра в
петък, събота и неделя от 20.30 часа.
Всички премии 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

Уд-ние за
одобрен тип ДП

1.

BGJP 20.11, 1.01

“Казино Технологии” АД

JP 070629-021

003

49

Процент
на
отчисл.
1,0

2.
3.
4.
5.
6.

BGJP 20.11, 1.01
BGJP 20.11, 1.01
Classic Blend Jackpot System (CBJS)
Atronic Progressive Link Oxygen, CASH FEVER
Cat 4 Cash, EGT-JS31

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

JP 070919-011
JP 090121-101
CBJS 70004
3000004829
83721

003
003
022
084
095

1,0
1,0
1,7
4,6
5,0

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.14.„МИЛИОН КАЗИНО”ООД, гр. София /изх. № П-2166/19.10.12/,/вх. № И2166/04.10.12г./
На 04.10.2012 г. с вх. № И-2166, 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 „МИЛИОН
КАЗИНО” ООД, гр. София, за увеличаване със 7 /седем/ броя игрални автомати с 12
/дванадесет/ 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. София, бул. „Цариградско шосе” № 16, бл. 11.
Искането е за вписване на промени в издадено Удостоверение за издаден лиценз
№ И-1779/30.08.2012 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:
I. Да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на
„МИЛИОН КАЗИНО” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София,
р-н „Изгрев”, бул. „Цариградско шосе” № 16, бл. 11, ЕИК: 131518216, представлявано от
Емилианна Николаева Любенова – управител, изразяващи се в увеличаване със 7 /седем/
броя игрални автомати с 12 /дванадесет броя игрални места, в игрална зала с адрес:
гр. София, бул. „Цариградско шосе” № 16, бл. 11.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 44 /четиридесет и
четири/ броя игрални автомати с 54 /петдесет и четири/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „МИЛИОН КАЗИНО” ООД, гр. София, Задължителни игрални
условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални автомати,
включващи следните промени:
1. Инсталиране на 1 /един/ брой система за формиране на премия джакпот:
- Cat 4 Cash, EGT-JS31, с идентификационен № 83747.
2. В чл. 19, ал. 2 е обявена допълнителна бонус игра, която ще се проведе на
31.10.2012 г. от 20.00 часа с 25 премии по 200 /двеста/ лева, а регламентът за
провеждането на играта е в чл. 20.
Всички премии са за сметка на организатора.
3. В игралната зала ще функционират следните системи за формиране на премия
джакпот:
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№

Тип, версия

Производител

Произв. номер

1.
2.
3.

BGJP 20.11 1.01
Classic Blend Jackpot System (CBJS)
Cat 4 Cash, EGT-JS31

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

JP 071001-111
CBJS 70330
83747

Уд-ние №
ДП
003
022
095

Процент на
отчисл.
1
1.7
5,0

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.15.„ТОТАЛ ПАРТНЪРС”ЕООД, гр. Враца /изх. № П-2167/19.10.12/,/вх. № И2167/04.10.12г./
На 04.10.2012 г. с вх. № И-2167, 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 „ТОТАЛ
ПАРТНЪРС” ЕООД, гр. Враца, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата,
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 за игрална зала с адрес: гр. Смолян, бул. „България” № 51.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора Удостоверение за
издаден лиценз № И-1782/29.08.2012 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 „ТОТАЛ
ПАРТНЪРС” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Враца, ул. „Г. С. Раковски”
№ 41, ет. 3, ЕИК: 106629150, представлявано от Емилианна Николаева Любенова –
управител, изразяващи се в подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата и увеличаване с 1
/един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Смолян, бул. „България” № 51.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 19 /деветнадесет/ броя
игрални автомата с 24 /двадесет и четири/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „ТОТАЛ ПАРТНЪРС” ЕООД, гр. Враца:
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:
- CAT 4 CASH тип EGT-JS31, идентификационен номер 83761.
2. Промяна на броя игрални автомати, свързани в система за формиране на
премия джакпот:
- Classic Blend Jackpot System (CBJS), идентификационен номер CBJS 74125.
3. След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
№

Тип, версия

Производител

Идентификационен
номер

1.

Classic Blend Jackpot System (CBJS)

„Евро Геймс Технолоджи” ООД

CBJS 74125

Удостоверение
за одобрен тип
ДП
022.1

Процент
на
отчисление
1.7
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2.
3.
4.

EGT Progressive Jackpot, VGJP 1
BGJP 20.11, 1.01
CAT 4 CASH тип EGT-JS31

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

73034
JP 091102-103
83761

011
003
095

1.6
1.0
5.0

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.16.„УИН БЕТ - 3”ООД, гр. София /изх. № П-2171/19.10.12/,/вх. № И2171/04.10.12г./
На 04.10.2012 г. с вх. № И-2171, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 32,
чл. 38, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „УИН БЕТ-3” ООД,
гр. София, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата 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. Благоевград, бул. „Св. Св. Кирил и
Методий” № 1 (ниско тяло на хотелски комплекс „Ален мак”, гр. Благоевград).
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора Удостоверение за
издаден лиценз № И-2038/05.10.2012 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 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 даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на „УИН
БЕТ-3” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Младост”,
ул. „Михаил Тенев” № 6, ет. 2, ЕИК: 201695756, представлявано от Данаил Христов
Илиев – управител, изразяващи се в подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата 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 експлоатирани 33 /тридесет и три/
броя игрални автомата 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. Деинсталиране на 1 /един/ брой система за формиране на премия джакпот:
- тип BGJP 30-04, версия 1.01, идентификационен номер JP 100216-101.
2. Инсталиране на 1 /един/ брой система за формиране на премия джакпот:
- CAT 4 CASH тип EGT-JS31, идентификационен номер 83757.
3. Промяна на броя свързани игрални автомата към система за формиране на
премия джакпот:
- Classic Blend Jackpot System /CBJS/, идентификационен номер CBJS 76170.
4. След промяната в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
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№

Тип, версия

Производител

Идентификационен
номер

1.
2.
3.

Classic Blend Jackpot System /CBJS/
BGJP 20-11, 1.01
CAT 4 CASH тип EGT-JS31

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

CBJS 76170
JP 090331-111
83757

Удостоверение
за одобрен тип
ДП
022.1
003
095

Процент
на
отчисление
1.7
1.0
5.0

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.17.„ГРАНД КАЗИНО”ООД, гр. София /изх. № П-2209/22.10.12/,/вх. № И2209/10.10.12г./
На 10.10.2012 г. с вх. № И-2209, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 32,
чл. 38, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ГРАНД
КАЗИНО” ООД, гр. София, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомати и утвърждаване
на промени в Задължителните игрални условия и правила за организиране и провеждане
на хазартни игри с игрални автомати, за игрална зала с адрес: гр. Плевен, пл. „Свобода”
№ 6.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Разрешение №
И-1591/23.07.2012 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 „ГРАНД
КАЗИНО” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Лозенец”,
ул. „Кричим” № 63, ЕИК: 175245527, представлявано от Галин Тотьов Василев –
управител, изразяващи се в подмяна на 3 /три/ броя игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Плевен, пл. „Свобода” № 6.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 48 /четиридесет и
осем/ броя игрални автомати с 60 /шестдесет/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „ГРАНД КАЗИНО” 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 в система за формиране на премия джакпот:
- Classic Blend Jackpot System, CBJS, с идентификационен № 08661 - /от 21 на 27/.
2. Промени в бонус игри:
2.1. В чл. 20 се създава нова ал. 3, която регламентира провеждането на
ежедневна бонус игра, изразяваща се в замяна на определен брой натрупани бонус точки
за 5 лв. и 5 броя бонус талони за участие в седмичните бонус игри;
2.2. В чл. 23, ал. 1 се регламентират нови стойности на разиграните суми, за които
се получава 1 бонус точка – 2 лева на автомат и 4 лева на електронна рулетка.На 100
бонус точки се получава 1 талон за бонус игрите, а на разиграни 100 лева на автомат,
свързан към система BGJP 20.11 1.01 с идент. № JP 090331-113 – 1 бонус талон.
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Всички 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.„ГРАНД КАЗИНО - 1”ООД, гр. София /изх. № П-2208/23.10.12/,/вх. № И2208/10.10.12г./
На 10.10.2012 г. с вх. № И-2208, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 32,
чл. 38, ал. 1-3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ГРАНД
КАЗИНО - 1” ООД, гр. София, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати, увеличаване
с 2 /два/ броя игрални автомати с 8 /осем/ броя игрални места и утвърждаване на
промени в Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на
хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Андрей
Сахаров” № 74А.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Разрешение №
И-1588/23.07.2012 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 „ГРАНД
КАЗИНО - 1” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Лозенец”,
ул. „Кричим” № 63, ЕИК: 175258559, представлявано от Галин Тотьов Василев управител, изразяващи се в подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати и увеличаване с
2 /два/ броя игрални автомати с 8 /осем/ броя игрални места в игрална зала с адрес:
гр. София, бул. „Андрей Сахаров” № 74А.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 59 /петдесет и девет/
броя игрални автомати със 77 /седемдесет и седем/ броя игрални места.
II. Да утвърди на „ГРАНД КАЗИНО - 1” ООД, гр. София, Задължителни игрални
условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални автомати,
включващи следните промени:
1. Деинсталиране на 1 /един/ брой система за формиране на премия джакпот:
- EGT Progressive Jackpot VGJP1, с идентификационен № 08602, като натрупаната
до момента сума ще бъде добавена към тази на оставащата в експлоатация система за
формиране на премия джакпот CASINO LINK SYSTEM с идентификационен № 022,
което е регламентирано в чл. 8, ал. 2.
2. В чл. 19, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 се регламентират съответно първа седмична бонус
игра, втора седмична бонус игра и ежедневна бонус игра, като досегашните бонус игри
се преустановяват:
• първа седмична бонус игра се провежда всеки понеделник, сряда и петък от
18.30 часа;
• втора седмична бонус игра се провежда всеки понеделник, сряда и петък от
12.00 часа.
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3. Инсталирани са 3 /три/ броя системи за формиране на премия джакпот, както
следва:
№

Тип, версия

Производител

Произв. номер

1.
2.
3.

CASINO LINK SYSTEM
BGJP 20.11 1.01
Classic Blend Jackpot System (CBJS)

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

022
JP 080731-114
08660

Уд-ние за одобр.
тип № ДП
051
003
022

Процент
на отчисл.
1,0
1,0
1,7

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.19.„ГРАНД КАЗИНО - 1”ООД, гр. София /изх. № П-2210/22.10.12/,/вх. № И2210/10.10.12г./
На 10.10.2012 г. с вх. № И-2210, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11, чл. 32,
чл. 38, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от “ГРАНД
КАЗИНО-1” ООД, гр. София, за увеличаване с 3 /три/ броя игрални автомати и
утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и правила за организиране и
провеждане на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Стара
Загора, бул. „Цар Симеон Велики” № 100, хотел „ВЕРЕЯ”.
Искането е за вписване на промени в издадено Удостоверение за издаден лиценз
№ И-1971/24.09.2012 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 “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 увеличаване с 3 /три/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики” № 100, хотел „ВЕРЕЯ”.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 66 /шестдесет и шест/
броя игрални автомати със 78 /седемдесет и осем / броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „ГРАНД КАЗИНО-1” ООД, гр. София, Задължителни игрални
условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални автомати,
включващи следните промени:
1. Промяна на броя игрални автомати към системи за формиране на премия
джакпот:
1.1. Casino Link System, с идентификационен № 026, предназначена за свързване
на игрални автомати от различни зали. В системата ще бъдат включени 220 /двеста и
двадесет/ броя игрални автомати, разпределени както следва:
- 58 /петдесет и осем/ броя игрални автомати от игралната зала в гр. Стара
Загора, бул. „Цар Симеон Велики” № 100, хотел „ВЕРЕЯ”;
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- 71 /седемдесет и един/ броя игрални автомати от игралната зала в гр. София,
ул. „Днепър” № 1;
- 39 /тридесет и девет/ броя игрални автомати от игралната зала в гр. София, ж.к.
„Красно село”, бл. 208 Б;
- 52 /петдесет и два/ броя игрални автомати от игралната зала в гр. София, бул.
“Андрей Сахаров” № 74А.
1.2. EGT Progressive Jackpot, с идентификационен № 07664 - /от 21 на 24/.
2. В чл. 20, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 се регламентират съответно първа седмична бонус
игра, втора ежедневна бонус игра и месечна бонус игра, като досегашните бонус игри се
преустановяват:
• първа седмична бонус игра се провежда всеки понеделник, сряда и петък от
20.20 до 21.40 часа;
• месечната бонус игра се провежда на всяко 28-мо число от месеца от 22.00 часа.
3. В чл. 21 се регламентира процедурата за спечелване на паричните премии.
4. В чл. 22 се регламентират условията 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.
2.20.„ГРАНД КАЗИНО - 1”ООД, гр. София /изх. № П-2211/22.10.12/,/вх. № И2211/10.10.12г./
На 10.10.2012 г. с вх. № И-2211, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11, чл. 32,
чл. 38, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от “ГРАНД
КАЗИНО-1” ООД, гр. София, за 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. София,
ж.к. „Красно село”, бл. 208 Б.
Искането е за вписване на промени в издадено Удостоверение за издаден лиценз
№ И-1965/03.10.2012 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 “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 увеличаване с 3 /три/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. София, ж.к. „Красно село”, бл. 208 Б.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 45 /четиридесет и пет/
броя игрални автомати с 57 /петдесет и седем/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „ГРАНД КАЗИНО-1” ООД, гр. София, Задължителни игрални
условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални автомати,
включващи следните промени:
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1. Промяна на броя игрални автомати към система за формиране на премия
джакпот:
1.1. Casino Link System, с идентификационен № 020, предназначена за свързване
на игрални автомати от различни зали. В системата ще бъдат включени 220 /двеста и
двадесет/ броя игрални автомати, разпределени както следва:
- 39 /тридесет и девет/ броя игрални автомати от игралната зала в гр. София, ж.к.
„Красно село”, бл. 208 Б;
- 52 /петдесет и два/ броя игрални автомати от игралната зала в гр. София, бул.
“Андрей Сахаров” № 74А;
- 71 /седемдесет и един/ броя игрални автомати от игралната зала в гр. София,
ул. „Днепър” № 1;
- 58 /петдесет и осем/ броя игрални автомати от игралната зала в гр. Стара Загора,
бул. „Цар Симеон Велики” № 100, хотел „ВЕРЕЯ”.
2. В чл. 20, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 се регламентират съответно първа седмична бонус
игра, втора седмична бонус игра и трета ежедневна бонус игра, като досегашните бонус
игри се преустановяват:
• първа седмична бонус игра се провежда всеки понеделник, вторник, петък,
събота и неделя между 18.00 и 22.00 часа;
• втора седмична бонус игра се провежда всеки сряда и четвъртък между 18.00 и
22.00 часа;
3. В чл. 21 се регламентира процедурата за спечелване на паричните премии;
4. в чл. 22, ал. 1 се регламентира броят натрупани точки – 500, които се заменят
за 5 броя бонус талони.
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.
2.21.„ГРАНД КАЗИНО - 2”ООД, гр. София /изх. № П-2212/22.10.12/,/вх. № И2212/10.10.12г./
На 10.10.2012 г. с вх. № И-2212, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11, чл. 32,
чл. 38, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ГРАНД
КАЗИНО-2” ООД, гр. София, за 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. Пазарджик,
бул. „България” № 1.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Разрешение №
И-1615/23.07.2012 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:
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І. Да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на „ГРАНД
КАЗИНО-2” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Лозенец”,
ул. „Кричим” № 63, ЕИК: 175256623, представлявано заедно и поотделно от Найден
Тодоров Шопов и Галин Тотьов Василев - управители, изразяващи се в увеличаване с
3 /три/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Пазарджик, бул.
„България” № 1.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация с 45 /четиридесет и
пет/ броя игрални автомата с 58 /петдесет и осем/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „ГРАНД КАЗИНО-2” 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 към системи за формиране на премия
джакпот:
- CASINO LINK SYSTEM, с идентификационен № 024 - /от 36 на 39/;
- Classic Blend Jackpot System (CBJS), с идент. № CBJS 03726 - /от 16 на 19/.
2. Промени в бонус игри:
2.1. В чл. 20 се създава нова ал. 2, която регламентира провеждането на
ежедневна бонус игра, изразяваща се в замяна на определен брой натрупани бонус точки
за 5 лв. и талони за участие в седмичната бонус игра.
Всички 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.
2.22.„ГРАНД КАЗИНО - 3”ООД, гр. София /изх. № П-2213/22.10.12/,/вх. № И2213/10.10.12г./
На 10.10.2012 г. с вх. № И-2213, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11, чл. 32,
чл. 38, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ГРАНД
КАЗИНО-3” ООД, гр. София, за 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. Петрич, ул.
„Цар Борис ІІІ” № 44.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Разрешение №
И-1589/23.07.2012 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 „ГРАНД
КАЗИНО-3” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Лозенец”,
ул. „Кричим” № 63, ЕИК: 175256598, представлявано заедно и поотделно от Галин
Тотьов Василев и Георги Николов Филчев - управители, изразяващи се в увеличаване с 3
/три/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Петрич, ул. „Цар Борис ІІІ” № 44.
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След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 93 /деветдесет и три/
броя игрални автомати със 105 /сто и пет/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „ГРАНД КАЗИНО-3” 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 към системи за формиране на премия
джакпот:
- CASINO LINK SYSTEM, с идентификационен № 025 - /от 88 на 91/;
- Classic Blend Jackpot System (CBJS), с идент. № CBJS 08672 - /от 27 на 30/.
2. Промени в бонус игри:
2.1. В чл. 20, ал. 1, за тегленето в петък се определят 13 клиенти, а в ал. 2 се
определя нов начален час на тегленето за седмичната бонус игра – от 19.00 часа, като за
нея се регламентират 18 премии.
2.2. В чл. 20, ал. 4 се премахват думите „само в събота от 0 до 400 лв.
2.3. В чл. 21 се регламентират 2 вида картончета за участие в бонус игрите –
обикновен талон и бонус талон, както и процедурата за теглене на паричните премии. За
бонус талона са регламентирани залозите и бонус талоните, които се получават за тях, от
играта „Блек Джек”.
Всички 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.
2.23.„КАЗИНО МИРАЖ”ООД, гр. София /изх. № П-2219/22.10.12/,/вх. № И2219/10.10.12г./
На 10.10.2012 г. с вх. № И-2219, 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
МИРАЖ” ООД, гр. София, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата, 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. София, район „Красно село”, бул. „Македония” № 2-4.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора 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. 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 МИРАЖ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София,
р-н „Младост”, ул. „Михаил Тенев” № 6, ет. 2, представлявано от Валентин Петров
Кинов и Михаил Валериев Хаджиев - управители, заедно и поотделно, изразяващи се в
подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата и увеличаване с 1 /един/ брой игрален
автомат в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Македония” № 2-4.
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След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 50 /петдесет/ броя
игрални автомата с 57 /петдесет и седем/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „КАЗИНО МИРАЖ” ООД, гр. София,
Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на
хазартни игри с игрални автомати, включващи следните промени:
1. Инсталиране на 1 /един/ брой система за формиране на премия джакпот:
- CAT 4 CASH тип EGT-JS31, идентификационен № 83734.
2. Промяна на броя свързани автомати към системи за формиране на премия
джакпот:
- тип Classic Blend Jackpot System (CBJS), идентификационен № CBJS 01697;
- тип BGJP 20.11 версия 1.01, идентификационен № JP070813-022.
3. Промени в условията на провеждане на допълнителна бонус игра.
4. След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:

„Евро Геймс Технолоджи” ООД
„Казино Технологии” АД

Идентификационен номер
CBJS 01697
JP070813-022

Удостоверение за
одобрен тип ДП
022
003

Процент на
отчисление
1,7
1,0

Atronic International GmbH

3000004861

084

4,6

„Евро Геймс Технолоджи"”ООД

83734

095

5,0

№

Тип, версия

Производител

1
2

Classic Blend Jackpot System /CBJS/
BGJP 20.11, 1.01
Atronic Progressive Link Oxygen,
Cash Fever
CAT 4 CASH, тип EGT-JS31

3
4

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.24.„М.М.Г.”ООД, гр. София /изх. № П-2220/22.10.12/,/вх. № И-2220/10.10.12г./
На 10.10.2012 г. с вх. № И-2220, 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 „М.М.Г.” ООД,
гр. София, за 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. Варна, ул. „Цар Симеон І” № 33.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора Удостоверение за
издаден лиценз № И-1746/27.07.2012 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
„М.М.Г.” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Младост”, ул.
Михаил Тенев № 6, ет. 2, ЕИК: 106028185, представлявано от Данаил Петров Георгиев –
управител, изразяващи се в увеличаване с 3 /три/ броя игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Варна, ул. „Цар Симеон І” № 33.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 26 /двадесет и шест/
броя игрални автомати с 31 /тридесет и един/ броя игрални места.
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ІІ. Да утвърди на „М.М.Г.” ООД, гр. София:
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:
- CAT 4 CASH тип EGT-JS31, идентификационен номер 84023.
2. След промяната в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:

CBJS 03493
JP 060728-047
JP 050322-008

Удостоверение
за одобрен тип
ДП
022
003
003

Процент
на
отчисление
1.7
1.0
1.0

„Евро Геймс Технолоджи” ООД

82975

099

1.7

„Евро Геймс Технолоджи” ООД

84023

095

5.0

№

Тип, версия

Производител

Идентификационен
номер

1.
2.
3.

Classic Blend Jackpot System (CBJS)
BGJP 20.11, 1.01
BGJP 20.11, 1.01
Vega Jackpot System
тип EGT – JS22
CAT 4 CASH тип EGT-JS31

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

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.
2.25.„КАМЕЛОТ КЛУБ”ООД, гр. Русе /изх. № П-2081/16.10.12/,/вх. № И2081/21.09.12г./
На 21.09.2012 г. с вх. № И-2081, 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 „КАМЕЛОТ
КЛУБ” ООД, гр. Русе, за увеличаване с 20 /двадесет/ броя игрални автомати с
23 /двадесет и три 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. Сандански, ул. „Македония” № 55.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Разрешение №
И-1672/28.08.2012 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
„КАМЕЛОТ КЛУБ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Русе, ул. „Воден”,
№ 11, вх. Б, ет. 4, ЕИК: 201960578, представлявано от Антоанета Великова Стефанова –
управител и Стоян Чавдаров Янакиев - управител, заедно и поотделно, изразяващи се в
увеличаване с 20 /двадесет/ броя игрални автомати с 23 /двадесет и три броя игрални
места/ в игрална зала с адрес: гр. Сандански, ул. „Македония” № 55
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 30 /тридесет/ броя
игрални автомати с 33 /тридесет и три/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „КАМЕЛОТ КЛУБ” ООД, гр. Русе:
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Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на
хазартни игри с игрални автомати, включващи следните промени:
1. Инсталиране на 2 /два/ броя системи за формиране на премия джакпот:
- тип BGJP 20.11, версия 1.01, идентификационен номер JP120608-101;
- тип BGJP 20.11, версия 1.01, идентификационен номер JP120608-102.
2. Промяна на броя свързани игрални автомати към система за формиране на
премия джакпот:
- Mystery Fever Jackpot System II, тип MFJS-II, идентификационен номер 000051.
3. След промяната в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
№

Тип, версия

Производител

Идентификационен
номер

1.
2.
3.

Mystery Fever Jackpot System II MFJS-II
BGJP 20.11, 1.01
BGJP 20.11, 1.01

„Проксима-3” ООД
„Казино Технологии” АД
„Казино Технологии” АД

000051
JP120608-101
JP120608-102

Удостоверение
за одобрен тип
ДП
093
003
003

Процент
на
отчисление
1.0
1.0
1.0

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.26.„ПЕЛТ”ЕООД, гр. Габрово /изх. № П-2096/16.10.12/,/вх. № И-2096/21.09.12г./
На 21.09.2012 г. с вх. № И-2096, 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 „ПЕЛТ” ЕООД,
гр. Габрово, за подмяна на 9 /девет/ броя игрални автомата с 9 /девет/ броя игрални
места с 9 /девет/ броя игрални автомата с 12 /дванадесет/ броя игрални места, като в
резултат от подмяната игралните места се увеличават с 3 /три/ броя 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. Бургас, ул. „Цариградска”
№ 32.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Разрешение №
И-1126/06.06.2012 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 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 даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на
„ПЕЛТ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Габрово, ул. “Орловска” № 139,
ет. 11, ап. 75, ЕИК: 107549440, представлявано от Християн Валериев Крумов управител, изразяващи се в подмяна на 9 /девет/ броя игрални автомата с 9 /девет/ броя
игрални места с 9 /девет/ броя игрални автомата с 12 /дванадесет/ броя игрални места,
като в резултат от подмяната игралните места се увеличават с 3 /три/ броя в игрална зала
с адрес: гр. Бургас, ул. „Цариградска ” № 32.

62

След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 25 /двадесет и пет/
броя игрални автомати с 28 /двадесет и осем/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „ПЕЛТ” ЕООД, гр. Габрово,
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 номер 09011.
2. Подмяна и модификация на игрални автомати свързани към система за
формиране на премия джакпот:
- тип BGJP 60-04, версия Fusion, идентификационен номер JP 110816-003.
3. 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 60-04, Fusion
EGT Progressive Jackpot VGJP1

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

Производствен
номер
JP 110406-008
JP 110816-003
12084

Уд-ние №
ДП
003
052
011

Процент на
отчисл.
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.
2.27.„КОМЕРС”ЕООД, гр. Севлиево /изх. № П-2097/16.10.12/,/вх. № И2097/21.09.12г./
На 21.09.2012 г. с вх. № И-2097, 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 12 /дванадесет/ 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. Гоце Делчев, ул. „Струма” № 5.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Разрешение №
И-919/18.04.2012 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
„КОМЕРС” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Севлиево, област Габрово,
ул. „Стоян Бъчваров” № 8, ЕИК: 107565156, представлявано и управлявано от Цветан
Ботев Макавеев - управител, изразяващи се в подмяна на 12 /дванадесет/ броя игрални
автомати и намаляване със 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес:
гр. Гоце Делчев, ул. „Струма” № 5.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 18 /осемнадесет/ броя
игрални автомати с 22 /двадесет и два/ броя игрални места.
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ІІ. Да утвърди на „КОМЕРС” ЕООД, гр. Севлиево, Задължителни игрални
условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални автомати,
включващи следните промени:
1. Деинсталиране на броя системи за формиране на премия джакпот - 4 /четири/:
- BGJP 20.11, 1.01, с идентификационен № JP081219-048;
- BGJP 20.11, 1.01, с идентификационен № JP120319-001;
- Classic Blend Jackpot System (CBJS), с идентификационен № CBJS 05015;
- Atronic Progressive Link тип King Kong Cash, с идентификационен №
1108301002.
2. Инсталиране на 1 /един/ брой система за формиране на премия джакпот:
- BGJP 20.11, 1.01, с идентификационен № JP 091029-014.
3. 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
BGJP 60-04, Fusion
EGT Progressive Jackpot, VGJP1

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

JP 091029-014
JP 070704-002
09788

Уд-ние за
одобрен тип
ДП
003
052
011

Процент
на
отчисление
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.
2.28.„КОМЕРС”ЕООД, гр. Севлиево /изх. № П-2142/18.10.12/,/вх. № И2142/02.10.12г./
На 02.10.2012 г. с вх. № И-2142, 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 10 /десет/ броя игрални автомата с 10 /десет/ броя игрални
места с 10 /десет/ броя игрални автомата с 49 /четиридесет и девет/ броя игрални места,
като в резултат от подмяната игралните места в залата се увеличават с 39 /тридесет и
девет/ броя, намаляване с 5 /пет/ 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. Габрово, ул. „Свищовска” № 91.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора Удостоверение за
издаден лиценз № И-1820/20.09.2012 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. 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 от Цветан Ботев Макавеев - управител,
изразяващи се в подмяна на 10 /десет/ броя игрални автомата с 10 /десет/ броя игрални
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места с 10 /десет/ броя игрални автомата с 49 /четиридесет и девет/ броя игрални места,
като в резултат от подмяната игралните места в залата се увеличават с 39 /тридесет и
девет/ броя, и намаляване с 5 /пет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Габрово, ул. „Свищовска” № 91.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 20 /двадесет/ броя
игрални автомата с 64 /шестдесет и четири/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „КОМЕРС” ЕООД, гр. Севлиево:
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 номер JP 071128-104;
- Vega Jackpot System, тип EGT-JS22, идентификационен номер 83221.
2. Инсталиране на 1 /един/ брой система за формиране на премия джакпот:
- тип BGJP 60-04, Fusion, идентификационен номер JP071128-104.
3. Промяна на броя игрални автомати, свързани в системи за формиране на
премия джакпот:
- тип BGJP 20.11, версия 1.01, идентификационен номер JP 070801-026;
- EGT Progressive Jackpot,тип VGJP1, идентификационен номер 05043.
4. След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
№

Тип, версия

Производител

Идентификационен
номер

1.
2.
3.
4.

EGT Progressive Jackpot тип VGJP1
BGJP 20.11, 1.01
BGJP 20.11, 1.01
BGJP 60-04, Fusion

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

05043
JP 070801-026
JP 070801-027
JP071128-104

Удостоверение
за одобрен тип
ДП
011
003
003
052

Процент
на
отчисление
1.5
1.0
1.0
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.
2.29.„ЕЛИТ-8”ЕООД, гр. Севлиево /изх. № П-2125/18.10.12/,/вх. № И-2125/27.09.12г./
На 27.09.2012 г. с вх. № И-2125, 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 „ЕЛИТ 8” ЕООД,
гр. Севлиево, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата за игрална зала с адрес:
гр. Полски Тръмбеш, област Велико Търново, ул. „Търговска” № 36.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Разрешение №
И-1131/01.07.2011 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
необходимите документи за издаване на разрешения по Закона за хазарта. 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 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
„ЕЛИТ 8” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Севлиево, ул. „Стоян
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Бъчваров” № 8, ЕИК: 200244138, представлявано от Цветан Ботев Макавеев – управител,
изразяващи се в подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Полски Тръмбеш, област Велико Търново, ул. „Търговска” № 36.
След промяната в игралната зала ще бъдат в експлоатация 10 /десет/ броя игрални
автомата с 10 /десет/ броя игрални места.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.30.„ЕЛИТ-8”ЕООД, гр. Севлиево /изх. № П-2126/18.10.12/,/вх. № И-2126/27.09.12г./
На 27.09.2012 г. с вх. № И-2126, 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 „ЕЛИТ 8” ЕООД,
гр. Севлиево, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата и утвърждаване на промени в
Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. Велико Търново, ул. „Васил
Левски” № 21.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Разрешение №
И-233/12.03.2012 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
„ЕЛИТ 8” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Севлиево, ул. „Стоян
Бъчваров” № 8, ЕИК: 200244138, представлявано от Цветан Ботев Макавеев – управител,
изразяващи се в подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Велико Търново, ул. „Васил Левски” № 21.
След промяната в игралната зала ще бъдат в експлоатация 30 /тридесет/ броя
игрални автомата с 30 /тридесет/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „ЕЛИТ 8” ЕООД, гр. Севлиево:
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:
- тип BGJP 60-04, версия Fusion, идентификационен № JP110110-101.
2. Промяна на размера на паричните средства, които могат да се изплащат в брой.
След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
№

Тип, версия

Производител

1.
2.
3.
4.

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

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

Идентификационен номер
JP101102-031
03696
10481
JP110110-101

Удостоверение за
одобрен тип ДП
003
022
011
052

Процент на
отчисление
1.0
1.9
1.6
3.0
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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.
2.31.„ЕЛИТ-8”ЕООД, гр. Севлиево /изх. № П-2127/18.10.12/,/вх. № И-2127/27.09.12г./
На 27.09.2012 г. с вх. № И-2127, 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 „ЕЛИТ 8” ЕООД,
гр. Севлиево, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата, намаляване с 2 /два/ броя
игрални автомата и утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и
правила за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални автомати за игрална
зала с адрес: гр. Велико Търново, ул. „Георги Бакалов” № 1.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Разрешение №
И-228/12.03.2012 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
„ЕЛИТ 8” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Севлиево, ул. „Стоян
Бъчваров” № 8, ЕИК: 200244138, представлявано от Цветан Ботев Макавеев – управител,
изразяващи се в подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата и намаляване с 2 /два/ броя
игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Велико Търново, ул. „Георги Бакалов” № 1.
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 „ЕЛИТ 8” ЕООД, гр. Севлиево,
Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на
хазартни игри с игрални автомати, включващи следните промени:
1. Промяна на процента на отчисление на игралните автомати, свързани към
система за формиране на премия джакпот:
- тип BGJP 60-04, версия Fusion, идентификационен № JP 080313-100.
2. Подмяна на игрални автомати, свързани към система за формиране на премия
джакпот:
- тип BGJP 60-04, версия Fusion, идентификационен № JP 080313-100.
3. Промяна на броя игрални автомати, свързани към системи за формиране на
премия джакпот:
- EGT Progressive Jackpot, тип VGJP1, идентификационен № 10452;
- тип BGJP 20.11, версия 1.01, идентификационен № JP 101102-028;
- тип BGJP 60-04, версия Fusion, идентификационен № JP 080313-100.
4. След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
№
1.

Тип, версия

Производител

EGT Progressive Jackpot тип VGJP1

„Евро Геймс Технолоджи” ООД

Идентификационен номер
10452

Удостоверение за
одобрен тип ДП
011

Процент на
отчисления
1.6
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2.
3.
4.
5.

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

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

10415
JP 101102-028
007-04059
JP 080313-100

022
003
028
052

1.9
1.0
1.32
3.0

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.32.„ЧЕРНО И БЯЛО – 2007”ЕООД, гр. София /изх. № П-2102/16.10.12/,/вх. № И2102/24.09.12г./
На 24.09.2012 г. с вх. № И-2102, 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 „ЧЕРНО И
БЯЛО-2007” ЕООД, гр. София, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомати и
утвърждаване на промени в Задължителните игрални условия и правила за организиране
и провеждане на хазартни игри с игрални автомати, за игрална зала с адрес 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.
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 „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 подмяна на 3 /три/ броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Сливен, ул. „Търговска” № 3.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 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. Подмяна на взаимно свързани игрални автомати в система за формиране на
премия джакпот:
- Advansis Progressive Jackpot System–Local Controller, с идент. № 574951007.
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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2.33.„ГЕЙМ-4”АД, гр. София /изх. № П-2150/18.10.12/,/вх. № И-2150/03.10.12г./
На 03.10.2012 г. с вх. № И-2150, 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 „ГЕЙМ-4” АД,
гр. София, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомати и утвърждаване на промени в
Задължителните игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри с игрални автомати, за игрална зала с адрес: гр. София, ул. „Дякон Игнатий” № 4.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Разрешение №
И-726/18.04.2012 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 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
„ГЕЙМ-4” АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище”,
ул. „Искър” № 14, ЕИК: 121005279, представлявано от Георги Методиев Карабельов,
изразяващи се в подмяна на 3 /три/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. София, ул. „Дякон Игнатий” № 4.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 32 /тридесет и два/
броя игрални автомати с 36 /тридесет и шест/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „ГЕЙМ-4” АД, гр. София, Задължителни игрални условия и
правила за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални автомати, включващи
следните промени:
1. Подмяна на игрални автомати, свързани към система за формиране на премия
джакпот:
- BGJP 20.11,1.01, с идентификационен № JP08208-008.
2. Промяна на броя игрални автомати, свързани към система за формиране на
премия джакпот:
- Casino Link System , с идентификационен № 008 - /от 28 на 31/.
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. 21 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. Промени в бонус игри:
5.1. В чл. 22, ал. 3 се регламентират типовете клиентски карти, както и броят на
точките, които зависят от вида на игралното оборудване.
5.2. В чл. 22 се създават нови ал. 4 и ал. 5, регламентиращи съответно начинът на
смяна на типа клиентска карта и бонификацията „Change Points”.
5.3. В чл. 23, ал. 1 са регламентирани броят на събраните точки за 14 календарни
дни и размерът на бонификациите „нов клиент”.
5.4. В чл. 26 се регламентират графикът и премиите за ежедневните и седмичната
бонус игри, които заменят досегашните ежедневни бонус игри и бонус играта „ТАЛОНИ
НА КЪСМЕТА”.
5.5. В чл. 27 се регламентира нова бонус игра „Бързи пари”.
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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.
2.34.„ГЕЙМ-4”АД, гр. София /изх. № П-2159/19.10.12/,/вх. № И-2159/04.10.12г./
На 04.10.2012 г. с вх. № И-2159, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 32,
чл. 38, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ГЕЙМ-4” АД,
гр. София, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални 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. Варна, ул. „Преслав” № 44.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Удостоверение
за издаден лиценз № И-1943/19.09.2012 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. 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
„ГЕЙМ-4” АД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище”,
ул. „Искър” № 14, ЕИК: 121005279, представлявано от Георги Методиев Карабельов –
управител, изразяващи се в подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата в игрална зала с
адрес: гр. Варна, ул. „Преслав” № 44.
След промяната в игралната зала ще бъдат в експлоатация 59 /петдесет и девет/
броя игрални автомата с 66 /шестдесет и шест/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „ГЕЙМ-4” АД, гр. София:
Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на
хазартни игри с игрални автомати, включващи следните промени:
1. Модификация на игрални автомата, свързани към системи за формиране на
премия джакпот:
- тип Casino Link System, идентификационен № 023, сървър №
GB87494T2K_6RA5FDM4;
- тип BGJP 20.11, версия 1.01, идентификационен № JP 090521-124.
2. Нови електронни карти.
3. Промени в условията за участие в бонификации „Нов клиент”, Lady Bonus и
Happy Hour.
4. Промяна в условията за получаване на картончета за участие в бонус игрите.
5. Бонификации „CHANGE POINTS”.
6. Промени в ежедневни и седмична бонус игра.
7. Нова бонус игра „Бързи пари”.
8. Преустановява се провеждането на бонус игра „Талони на късмета”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
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Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.35.„ШУГЪР ГЕЙМС”ООД, гр. София /изх. № П-2151/19.10.12/,/вх. № И2151/03.10.12г./
На 03.10.2012 г. с вх. № И-2151, 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 „ШУГЪР
ГЕЙМС” ООД, гр. София, за подмяна на 9 /девет/ броя игрални автомата и
утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и правила за организиране и
провеждане на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София,
бул. „Сливница” № 133.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Разрешение №
И-1468/22.06.2012 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 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 даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на „ШУГЪР
ГЕЙМС” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Лозенец”,
ул. „Кричим” № 63, ЕИК: 131333192, представлявано от Митко Цветанов Тодоров управител, изразяващи се в подмяна на 9 /девет/ броя игрални автомата в игрална зала с
адрес: гр. София, бул. „Сливница” № 133.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 56 /петдесет и шест/
броя игрални автомата с 66 /шестдесет и шест/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „ШУГЪР ГЕЙМС” ООД, гр. София,
Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на
хазартни игри с игрални автомати, включващи следните промени:
1. Инсталиране на 2 /два/ броя системи за формиране на премия джакпот:
- тип BGJP 20.11, версия 1.01, идентификационен номер JP080314-101;
- тип BGJP 20.11, версия 1.01, идентификационен номер JP120920-101.
2. Подмяна на игрални автомати, свързани към система за формиране на премия
джакпот:
- тип Casino Link System, идентификационен номер 0004.
3. Промяна на броя свързани игрални автомати към системи за формиране на
премия джакпот:
- тип BGJP 20.11, версия 1.01, идентификационен номер JP080224-024;
- тип Casino Link System, идентификационен номер 0004.
4. Промени в бонус игри:
- Преустановява се играта „Талони на късмета”.
- В чл. 23 – 26 се въвежда персонална клиентска електронна карта с уникален код,
която е част от „Casino Link System”.
- Нова бонус игра „Бързи пари”.
- Промени в ежедневни бонус игри и седмична бонус игра.
5. След промяната в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
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№

Тип, версия

Производител

Идентификационен номер

1.
2.
3.
4.
3.

Casino Link System
BGJP 20.11, 1.01
BGJP 20.11, 1.01
BGJP 20.11, 1.01
Classic Blend Jackpot System (CBJS)

Progressive Gaming Int. Corporation
“КАЗИНО ТЕХНОЛОГИИ” АД
“КАЗИНО ТЕХНОЛОГИИ” АД
“КАЗИНО ТЕХНОЛОГИИ” АД
“ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ” ООД

0004
JP 080224-024
JP 080314-101
JP 120920-101
CBJS 03505

Удостоверение
за одобрен тип
ДП
051
003
003
003
022

Процент
на
отчисление
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.36.„БЕЛФАСТ”ООД, гр. София /изх. № П-2160/19.10.12/,/вх. № И-2160/04.10.12г./
На 04.10.2012 г. с вх. № И-2160, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 32,
чл. 38, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане „БЕЛФАСТ” ООД,
гр. София, за подмяна на 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, за игрална зала с адрес гр. София, р-н „Слатина”, ул. „Борис
Христов” № 2А.
Искането е за вписване на промени в издадено Удостоверение за издаден лиценз
№ И-1941/19.09.2012 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 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
„БЕЛФАСТ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район ”Лозенец”,
ул. ”Кричим” № 63, ЕИК: 175023590, представлявано от Георги Методиев Карабельов –
управител, изразяващи се в подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. София, р-н „Слатина”, ул. „Борис Христов” № 2А.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 53 /петдесет и три/
броя игрални автомати с 69 /шестдесет и девет/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „БЕЛФАСТ” ООД, гр. София, Задължителни игрални условия и
правила за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални автомати, включващи
следните промени:
1. Подмяна на игрални автомати, свързани към система за формиране на премия
джакпот:
- BGJP 20.11,1.01, с идентификационен № JP080208-008.
2. Промяна на броя игрални автомати, свързани към система за формиране на
премия джакпот:
- Casino Link System , с идентификационен № 014 - /от 44 на 50/.
3. Промени в бонус игри:
3.1. В чл. 23, ал. 3 се регламентират типовете клиентски карти, както и броят на
точките, които зависят от вида на игралното оборудване.
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3.2. В чл. 23 се създават нови ал. 4 и ал. 5, регламентиращи съответно начинът на
смяна на типа клиентска карта и бонификацията „Change Points”.
3.3. В чл. 24, ал. 1 са регламентирани броят на събраните точки за 14 календарни
дни и размерът на бонификациите „нов клиент”.
3.4. В чл. 27 се регламентират графикът и премиите за ежедневните и седмичната
бонус игри, които заменят досегашните ежедневни бонус игри и бонус играта „ТАЛОНИ
НА КЪСМЕТА”.
3.5. В чл. 28 се регламентира нова бонус игра „Бързи пари”.
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.
2.37.„БЛИЦ ТРЕЙД КЪМПАНИ”ООД, гр. София /изх. № П-2175/22.10.12/,/вх. № И2175/05.10.12г./
На 05.10.2012 г. с вх. № И-2175, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 32,
чл. 38, ал. 1-3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „БЛИЦ ТРЕЙД
КЪМПАНИ” ООД, гр. София, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат, увеличаване
с 6 /шест/ броя игрални автомати, увеличаване с 2 /два/ броя игралните места на наличен
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. Банско, хотелски комплекс „Стражите”.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Разрешение №
И-522/30.03.2012 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 „БЛИЦ
ТРЕЙД КЪМПАНИ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Средец”, ул. „Христо Белчев” № 19, ет. 1, ЕИК: 040506322, представлявано заедно и
поотделно от Георги Христов Хаджийски, Рашо Колев Рашков и Борислав Душков
Михайлов - управители, изразяващи се в подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат,
увеличаване с 6 /шест/ броя игрални автомати и увеличаване с 2 /два/ броя на игралните
места на наличен игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Банско, хотелски комплекс
„Стражите”.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 31 /тридесет и един/
броя игрални автомати с 38 /тридесет и осем/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „БЛИЦ ТРЕЙД КЪМПАНИ” ООД, гр. София Задължителни
игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални
автомати, включващи следните промени:
1. В чл. 21, ал. 1 се променя размерът при изплащане на печалбите, както следва:
- до 5 000 лева се изплащат в брой;
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- над 5 000 лева се изплащат по банков път.
2. Промяна в броя на игралните автомати, свързани към системи за формиране на
премия джакпот:
- MIKOHN, Super controller CON 2, с идентификационен № 612598 - /от 15 на 19/
плюс подмяна на 1 /един/ брой автомат;
- Classic Blend Jackpot System, (CBJS), с идентификационен № CBJS 03716 - /от 4
на 6/;
- EGT Progressive Jackpot, VGJP1, с идентификационен № 05415 - /от 2 на 3/.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.38.„ГЕЙМЪР-2001”ЕООД, гр. София /изх. № П-2177/22.10.12/,/вх. № И2177/05.10.12г./
На 05.10.2012 г. с вх. № И-2177, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 32 и
чл. 38, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от
„ГЕЙМЪР-2001” ЕООД, гр. София, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомати и
утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и правила за организиране и
провеждане на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. София,
район „Лозенец”, бул. „Христо Смирненски” № 78.
Искането е за вписване на промени в издадено Удостоверение за издаден лиценз
№ И-1942/19.09.2012 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 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
„ГЕЙМЪР-2001” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Лозенец”, ул. „Златовръх” № 37, ЕИК: 130602533, управлявано и представлявано от
Митко Цветанов Тодоров – управител, изразяващи се в подмяна на 3 /три/ броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. София, район „Лозенец”, бул. „Христо Смирненски”
№ 78.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 41 /четиридесет и
един/ броя игрални автомата с 46 /четиридесет и шест/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „ГЕЙМЪР-2001” ЕООД, гр. София, Задължителни игрални
условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални автомати,
включващи следните промени:
1. Деинсталиране на 1 /един/ брой система за формиране на премия джакпот:
- BGJP 20.11, 1.01, с идентификационен № JP080224-023.
2. Инсталиране на 1 /един/ брой система за формиране на премия джакпот:
- BGJP 20.11, 1.01, с идентификационен № JP080314-104.
3. Промяна на броя игрални автомати, свързани към система за формиране на
премия джакпот:
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- Casino Link System, с идентификационен № 006 - /от 37 на 40/;
4. Промени в бонус игри:
4.1. В чл. 23, ал. 3 се регламентират типовете клиентски карти, както и броят на
точките, които зависят от вида на игралното оборудване.
4.2. В чл. 23 се създават нови ал. 4 и ал. 5, регламентиращи съответно начинът на
смяна на типа клиентска карта и бонификацията „Change Points”.
4.3. В чл. 24, ал. 1 са регламентирани броят на събраните точки за 14 календарни
дни и размерът на бонификациите „нов клиент”.
4.4. В чл. 25, ал. 1 се регламентира броят на точките /100/, за които клиентът
получава 1 картонче.
4.5. В чл. 27 се регламентират графикът и премиите за ежедневната бонус игра,
която заменя досегашните ежедневни бонус игри и седмична бонус игра.
4.6. Бонус играта „ТАЛОНИ НА КЪСМЕТА” се преустановява.
4.7. В чл. 28 се регламентира нова бонус игра „Бързи пари”.
Всички награди са за сметка на организатора.
5. 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
Casino Link System
Classic Blend Jackpot System (CBJS)

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

JP080314-104
006
CBJS 03566

Уд-ние за
одобрен
тип ДП
003
051
022

Процент
на
отчисл.
1,0
1,0
1,0

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.39.„БАРГЕЙМ”АД, гр. София /изх. № П-2103/17.10.12/,/вх. № И-2103/24.09.12г./
На 24.09.2012 г. с вх. № И-2103, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 32,
чл. 38, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „БАРГЕЙМ” АД,
гр. София, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата с 5 /пет/ броя игрални места с 2
/два/ броя игрални автомата с 5 /пет/ 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. София, ул. „Поп Груйо” № 73.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Разрешение №
И-1541/23.07.2012 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 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 даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на
„БАРГЕЙМ” АД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Триадица”,
ул. „Алабин” № 34, ет. 2, ЕИК: 131196110, представлявано от Атанас Гочев Атанасов и
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Ангел Андонов Ирибозов - заедно, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата с 5 /пет/
броя игрални места с 2 /два/ броя игрални автомата с 5 /пет/ броя игрални места в
игрална зала с адрес: гр. София, ул. „Поп Груйо” № 73
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 27 /двадесет и седем/
броя игрални автомати с 30 /тридесет/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „БАРГЕЙМ” АД, гр. София,
Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на
хазартни игри с игрални автомати, включващи следните промени:
1. Подмяна на игрален автомат свързан към система за формиране на премия
джакпот:
- тип BGJP 60-04, версия Fusion, идентификационен номер JP 110913-031.
2. Промяна на броя свързани игрални автомати към система за формиране на
премия джакпот:
- тип BGJP 60-04, версия Fusion, идентификационен номер JP 110913-031.
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.„БАРГЕЙМ”АД, гр. София /изх. № П-2204/22.10.12/,/вх. № И-2204/09.10.12г./
На 09.10.2012 г. с вх. № И-2204, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 32,
чл. 38, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „БАРГЕЙМ” АД, гр.
София, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата 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, бул. „Цар Освободител” №
109А.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Разрешение №
И-1389/22.06.2012 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 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 даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на
„БАРГЕЙМ” АД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Триадица”, ул.
„Алабин” № 34, ет. 2, ЕИК: 131196110, представлявано от Атанас Гочев Атанасов и
Ангел Андонов Ирибозов - заедно, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр. Варна, бул. „Цар Освободител” № 109А.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 41 /четиридесет и
един/ броя игрални автомата с 99 /деветдесет и девет/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „БАРГЕЙМ” АД, гр. София,
Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на
хазартни игри с игрални автомати, включващи следните промени:
1. Подмяна и модификация на игрални автомати свързан към система за
формиране на премия джакпот:

76

- тип BGJP 60-04, версия Fusion, идентификационен номер JP 081127-029.
2. Бонус игри:
- Нова Месечна бонус игра.
- Променя се броя на хартиените отрязъци в бонус книжките.
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.„ХАЗАРТ 08”ООД, гр. София /изх. № П-2104/18.10.12/,/вх. № И-2104/24.09.12г./
На 24.09.2012 г. с вх. № И-2104, 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 „ХАЗАРТ 08” ООД,
гр. София, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата и утвърждаване на промени в
Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, ул. „Академик Методи
Попов” № 15А, до бл. 76.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Разрешение №
И-1390/22.06.2012 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 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 даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на
„ХАЗАРТ 08” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Триадица”,
ул. „Алабин” № 34, ет. 2, ЕИК: 200302260, представлявано от Станислав Стайков Ганчев
- управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. София, ул. ”Академик Методи Попов” № 15А, до бл. 76.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 22 /двадесет и два/
броя игрални автомата с 25 /двадесет и пет/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „ХАЗАРТ 08” ООД, гр. София,
Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на
хазартни игри с игрални автомати, включващи подмяна на игрални автомати свързани
към система за формиране на премия джакпот Classic Blend Jackpot System (CBJS),
идентификационен номер CBJS 03752
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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2.42.„СЛОТ ГЕЙМС”ООД, гр. София /изх. № П-2137/18.10.12/,/вх. № И2137/01.10.12г./
На 01.10.2012 г. с вх. № И-2137, 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 „СЛОТ
ГЕЙМС” ООД, гр. София, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата, увеличаване с
1 /един/ брой игрален автомат, увеличаване с 5 /пет/ броя игралните места на вписан в
Удостоверението за издаден лиценз 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. Русе, ул. „Александровска” № 73.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Удостоверение
за издаден лиценз № И-1717/27.07.2012 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 „СЛОТ
ГЕЙМС” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Триадица”,
ул. „Алабин” № 34, ЕИК: 175211382, представлявано от Благослав Пламенов Благоев управител и Явор Борисов Милков – управител, заедно, за подмяна на 2 /два/ броя
игрални автомата, увеличаване с 1 /един/ брой игрален автомат, увеличаване с 5 /пет/
броя игралните места на вписан в Удостоверението за издаден лиценз игрален автомат в
игрална зала с адрес: гр. Русе, ул. „Александровска” № 73.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 26 /двадесет и шест/
броя игрални автомата със 73 /седемдесет и три/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „СЛОТ ГЕЙМС” ООД, гр. София,
Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на
хазартни игри с игрални автомати, включващи подмяна и промяна на броя игрални
автомати, свързани към система за формиране на премия джакпот тип Classic Blend
Jackpot System (CBJS), идентификационен номер CBJS 08669.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.43.„ВЕЛ ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ”ООД, гр. София /изх. № П-2205/22.10.12/,/вх. № И2205/09.10.12г./
На 09.10.2012 г. с вх. № И-2205, 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 „ВЕЛ
ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ” ООД, гр. София, 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. Велинград,
област Пазарджик, ул. „Александър Стамболийски”, блок № 2, имот план. № 6459,
кв. 110.
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Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Разрешение №
И-687/30.03.2012 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 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 „ВЕЛ
ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Триадица”, ул. „Алабин” № 34, ЕИК: 200350974, представлявано от Васил Иванов
Тошев - управител, изразяващи се в подмяна на 7 /седем/ броя игрални автомати, за
игрална зала с адрес: гр. Велинград, област Пазарджик, ул. „Александър Стамболийски”,
блок № 2, имот план. № 6459, кв. 110.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 26 /двадесет и шест/
броя игрални автомати с 30 /тридесет/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „ВЕЛ ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ”ООД, гр. София, Задължителни
игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални
автомати, включващи следните промени:
1. Подмяна на игрални автомати към системи за формиране на премия джакпот:
- BGJP 60-04, Fusion, с идентификационен номер JP090415-019;
- Classic Blend Jackpot System (CBJS), с идентификационен номер CBJS 08700.
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. 21 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. Промени в бонус игри:
4.1. В чл. 28.2. броят на седмичните награди се увеличава от 10 на 13;
4.2. В чл. 35 се регламентира получаването на бонус талони, освен досегашните
на стойност 10 лева, и на такива за 20 или 50 лева;
4.3. В чл. 36, ал. 3 се регламентира нов брой на хартиените отрязъци-картони в
бонус книжките – 10 /десет/, което е отразено в таблицата от същия член, ал. 4.
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.
2.44.„ПАЛМС ПЕТРИЧ”ЕООД, гр. София /изх. № П-2206/23.10.12/,/вх. № И2206/09.10.12г./
На 09.10.2012 г. с вх. № И-2206, 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
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ПЕТРИЧ” ЕООД, гр. София, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата, увеличаване с
2 /два/ броя игрални автомата, намаляване с 2 /два/ броя игрални места от наличен
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, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 102, м. „Предгаров площад”.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Удостоверение
за издаден лиценз № И-1824/31.08.2012 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 „ПАЛМС
ПЕТРИЧ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Илинден”,
ж.к. „Захарна фабрика”, ул. „Кукуш” № 7, ЕИК: 200876376, представлявано от Руди
Христов Баков - управител, изразяващи се в подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата,
увеличаване с 2 /два/ броя игрални автомата и намаляване с 2 /два/ броя игрални места
от наличен игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Княгиня Мария
Луиза” № 102, м. „Предгаров площад”.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 26 /двадесет и шест/
броя игрални автомата с 28 /двадесет и осем/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „ПАЛМС ПЕТРИЧ” 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 BGJP 20.11, версия 1.01, идентификационен номер JP040901-026.
2. Подмяна на игрални автомати, свързани в система за формиране на премия
джакпот:
- тип Classic Blend Jackpot System (CBJS), идентификационен номер CBJS 03790.
3. 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.
2.45.ЕТ„ОРЛИН ИВАНОВ - КОМЕРС”, гр. Русе /изх. № П-2105/18.10.12/,/вх. № И2105/24.09.12г./
На 24.09.2012 г. с вх. № И-2105, 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 „ОРЛИН ИВАНОВ –
КОМЕРС”, гр. Русе, за подмяна на 2 /два/ 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. Видин, ул. „Цар Александър II” № 23, вх. Б – партер.
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Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Разрешение №
И-707/18.04.2012 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 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 „ОРЛИН ИВАНОВ – КОМЕРС”, със седалище и адрес на управление: гр. Русе,
ж.к. „Здравец”, ул. „Воден”, № 11, вх. Б, ет. 4, ЕИК: 827106473, представляван от Орлин
Иванов Стефанов - физическо лице – търговец, изразяващи се в подмяна на 2 /два/ броя
игрални автомати и намаляване с 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес:
гр. Видин, ул. „Цар Александър II” № 23, вх. Б – партер.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 18 /осемнадесет/ броя
игрални автомати с 18 /осемнадесет/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на ЕТ „ОРЛИН ИВАНОВ – КОМЕРС”, гр. Русе, Задължителни
игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални
автомати, включващи следните промени:
1. Подмяна на 1 брой автомат, свързан към система за формиране на премия
джакпот:
- Mystery Fever Jackpot System II, MFJS-II, с производствен № 000008.
2. Промяна на броя свързани автомати към система за формиране на премия
джакпот:
- Mystery Fever Jackpot System II, MFJS-II, с производствен № 000008 - /от 16
на 15/.
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.„НАВИ”ООД, гр. София /изх. № П-2110/18.10.12/,/вх. № И-2110/25.09.12г./
На 25.09.2012 г. с вх. № И-2110, 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 „НАВИ” ООД,
гр. София, за увеличаване с 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 за игрална зала с адрес: гр. Габрово, ул. „Съзаклятие”
№ 2.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Разрешение №
И-1248/06.06.2012 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
„НАВИ” ООД със седалище и адрес на управление гр. София, р-н „Оборище”,
бул. „Янко Сакъзов” № 76, ЕИК: 831574168, представлявано от Иван Георгиев
Главински – управител, изразяващи се в увеличаване с 4 /четири/ броя игрални автомата
в игрална зала с адрес: гр. Габрово, ул. „Съзаклятие” № 2.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 25 /двадесет и пет/
броя игрални автомата с 30 /тридесет/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „НАВИ” ООД, 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 система за формиране на премия
джакпот тип BGJP 60-04, версия Fusion, идентификационен номер JP 080707-015.
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.„ПРИЗМА 08”ООД, гр. Павликени /изх. № П-2114/18.10.12/,/вх. № И2114/25.09.12г./
На 25.09.2012 г. с вх. № И-2114, 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 „ПРИЗМА 08” ООД,
гр. Павликени, 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 за игрална
зала с адрес: гр. Свищов, област Велико Търново, ул. „Патриарх Евтимий” № 99.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Разрешение №
И-2205/03.01.2012 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 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
„ПРИЗМА 08” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Павликени, област Велико
Търново, ул. „Илия Златев” № 10 б, ЕИК: 200447035, представлявано от Даринка Гечева
Аргирова – управител, изразяващи се в подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати и
намаляване с 2 /два/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Свищов, област
Велико Търново, ул. „Патриарх Евтимий” № 99.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 16 /шестнадесет/ броя
игрални автомати с 16 /шестнадесет / броя игрални места.
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II. Да утвърди на „ПРИЗМА 08” ООД, гр. Павликени, 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:
- Vega Jackpot System, EGT-JS 22, с идентификационен № 83657.
2. В чл. 17, 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 раздел ІV, чл. 21 се регламентират провеждането и правилата за формиране и
изплащане на премии за седмична бонус игра – всеки петък от 20.30 часа.
4. В игралната зала ще функционират 2 /два/ броя системи за формиране на
премия джакпот:
№
1.
2.

Тип,
версия
Classic Blend Jackpot System, CBJS
Vega Jackpot System, EGT-JS 22

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

Идент.
номер
12090
83657

Уд-ние за
одобрен тип ДП
022.1
099

Процент
на отчисл.
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.
2.48.„ВЕНОН-96”ЕООД, гр. Горна Оряховица /изх. № П-2123/18.10.12/,/вх. № И2123/27.09.12г./
На 27.09.2012 г. с вх. № И-2123, 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 „ВЕНОН-96” ЕООД,
гр. Горна Оряховица, 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 в игрална зала с адрес: гр. Горна Оряховица, ул.
„П. Р. Славейков” № 13 А.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Разрешение №
И-2256/14.02.2012 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 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 даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на „ВЕНОН96” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Горна Оряховица, ул.
„П. Р. Славейков” № 13, вх. А, ЕИК: 104018324, представлявано от Венцислав Иванов
Стоев - управител, изразяващи се в подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр. Горна Оряховица, ул. “П. Р. Славейков” № 13 А.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 12 /дванадесет/ броя
игрални автомати с 12 /дванадесет/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „ВЕНОН-96” ЕООД, гр. Горна Оряховица,
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Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на
хазартни игри с игрални автомати, включващи инсталиране на 1 /един/ брой система за
формиране на премия джакпот Gauya Quest Jackpot, идентификационен номер 00JM5012.
След промяната 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
„Classic Blend Jackpot System” (CBJS)
Gauya Quest Jackpot

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

JP 070613-009
CBJS 74178
00JM5012

Удостоверение
за одобрен тип
ДП
003
022
098

Процент
на
отчисление
1.0
1.9
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.
2.49.„ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ”ООД, гр. Мъглиж /изх. № П-2124/18.10.12/,/вх. № И2124/27.09.12г./
На 27.09.2012 г. с вх. № И-2124, 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 „ЕКСПРЕС
МЪГЛИЖ” ООД, гр. Мъглиж, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата и
утвърждаване на промяна 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. „Тодор Балина” № 16.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Разрешение №
И-1344/22.06.2012 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 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
„ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Мъглиж, област
Стара Загора, ул. „Иван Вазов” № 33, ЕИК: 123698095, представлявано от Иван Тенев
Тенчев – управител, изразяващи се в подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална
зала с адрес: гр. Велико Търново, ул. „Тодор Балина” № 16.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 20 /двадесет/ броя
игрални автомата с 20 /двадесет/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ” ООД, гр. Мъглиж:
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 Gauya Quest Jackpot, идентификационен № 00JM5033.
2. След промяната в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
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№

Тип, версия

Производител

1
2
3
4

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

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

Идентификационен номер
VGJP 08688
JP 110406-007
CBJS 76139
00JM5033

Удостоверение за
одобрен тип ДП
011
003
022.1
098

Процент на
отчисление
1.6
1.0
1.6
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.
2.50.„К И К”ООД, гр. Монтана /изх. № П-2143/18.10.12/,/вх. № И-2143/02.10.12г./
На 02.10.2012 г. с вх. № И-2143, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 32,
чл. 38, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „К И К” ООД,
гр. Монтана, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата с 9 /девет/ броя игрални
места с 4 /четири/ броя игрални автомата със 7 /седем/ броя игрални места, като в
резултат от подмяната игралните места се намаляват с 2 /два/ броя, 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, област
Сливен, ул. „Васил Левски” № 57.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Разрешение №
И-180/12.03.2012 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 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 даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на
„К И К” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Монтана, ул. “Антим Първи” №
4, ет. 3, ЕИК: 111012058, представлявано от Юлиан Иванов Младенов – управител, и
Красен Ангелов Кръстев – управител, заедно и поотделно, изразяващи се в подмяна на 4
/четири/ броя игрални автомата с 9 /девет/ броя игрални места с 4 /четири/ броя игрални
автомата със 7 /седем/ броя игрални места, като в резултат от подмяната игралните места
се намаляват с 2 /два/ броя, в игрална зала с адрес: гр. Нова Загора, област Сливен, ул.
„Васил Левски” № 57.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 18 /осемнадесет/ броя
игрални автомата с 21 /двадесет и един/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „К И К” ООД, гр. Монтана,
Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на
хазартни игри с игрални автомати, включващи следните промени:
1. Подмяна на игрален автомат, свързан към система за формиране на премия
джакпот:
- KING GAMES, Multi Net, идентификационен номер 0000001030.
2. Модификация на игрални автомати, свързани към система за формиране на
премия джакпот:
- тип BGJP 60-04, версия Fusion, идентификационен номер JP 090902-005.
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3. Промяна на броя свързани игрални автомати към система за формиране на
премия джакпот:
- Classic Blend Jackpot System (CBJS), идентификационен номер CBJS 3506.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.51.„К И К”ООД, гр. Монтана /изх. № П-2144/18.10.12/,/вх. № И-2144/02.10.12г./
На 02.10.2012 г. с вх. № И-2144, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 32,
чл. 38, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „К И К” ООД,
гр. Монтана, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат и утвърждаване на промяна в
Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Монтана, бул. „Трети март” № 53.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Разрешение №
И-1628/23.07.2012 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 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 даде разрешение за извършване на промяна в издадения лиценз на
„К И К” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Монтана, ул. “Антим Първи” №
4, ет. 3, ЕИК: 111012058, представлявано от Юлиан Иванов Младенов - управител и
Красен Ангелов Кръстев – управител, заедно и поотделно, изразяваща се в подмяна на 1
/един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Монтана, бул. „Трети март”
№ 53.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 23 /двадесет и три/
броя игрални автомати с 28 /двадесет и осем/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „К И К” ООД, гр. Монтана,
Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на
хазартни игри с игрални автомати, включващи подмяна на игрален автомат свързан към
система за формиране на премия джакпот Classic Blend Jackpot System (CBJS),
идентификационен номер CBJS 01712.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.52.„К И К”ООД, гр. Монтана /изх. № П-2145/18.10.12/,/вх. № И-2145/02.10.12г./
На 02.10.2012 г. с вх. № И-2145, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 32,
чл. 38, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „К И К” ООД,
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гр. Монтана, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата, 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. Враца, ж.к. „Сениче”, УПИ II, кв. 158.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Разрешение №
И-182/12.03.2012 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
„К И К” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Монтана, ул. „Антим I” № 4, ет. 3,
ЕИК: 111012058, представлявано от Красен Ангелов Кръстев – управител и Юлиан
Иванов Младенов – управител, заедно и поотделно, за подмяна на 4 /четири/ броя
игрални автомата и увеличаване с 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес:
гр. Враца, ж.к. „Сениче”, УПИ II, кв. 158.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 18 /осемнадесет/ броя
игрални автомата с 25 /двадесет и пет/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „К И К” ООД, гр. Монтана,
Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на
хазартни игри с игрални автомати, включващи следните промени:
1. Промяна в типа и версията на игрални автомати, свързани към система за
формиране на премия джакпот:
- тип BGJP 60-04, Fusion, идентификационен № JP 080519-013.
2. Промяна на броя свързани автомати към система за формиране на премия
джакпот:
- тип Classic Blend Jackpot System (CBJS), идентификационен № CBJS 05423.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.53.„К И К”ООД, гр. Монтана /изх. № П-2146/18.10.12/,/вх. № И-2146/02.10.12г./
На 02.10.2012 г. с вх. № И-2146, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 32,
чл. 38, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „К И К” ООД,
гр. Монтана, за подмяна на 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. Берковица, ул. „Николаевска”
№ 11, бл. 22.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Разрешение №
И-1627/23.07.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
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При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
необходимите документи за издаване на разрешения по Закона за хазарта. Внесени са
дължимите държавни такси, поради което и на основание чл. 33, ал. 9, във връзка с
чл. 22, ал. 1, т. 3 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
„К И К” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Монтана, ул. „Антим Първи”
№ 4, ет. 3, ЕИК: 111012058, представлявано заедно и поотделно от Красен Ангелов
Кръстев и Юлиан Иванов Младенов - управители, изразяващи се в подмяна на 1 /един/
брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Берковица, ул. „Николаевска” № 11,
бл. 22.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 15 /петнадесет/ броя
игрални автомати с 15 /петнадесет/ броя игрални места.
ІІІ. Да утвърди на „К И К” ООД, гр. Монтана, Задължителни игрални условия и
правила за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални автомати, включващи
следните промени:
1. Подмяна на игрален автомат, свързан към система за формиране на премия
джакпот:
- King Games, Multi Net, с идентификационен № 0000001037.
2. Промяна на броя игрални автомати, свързани към системa за формиране на
премия джакпот:
- EGT Progressive Jackpot, VGJP1, с идентификационен № 12119-/от 4 на 3/.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.54.„К И К”ООД, гр. Монтана /изх. № П-2147/18.10.12/,/вх. № И-2147/02.10.12г./
На 02.10.2012 г. с вх. № И-2147, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 32,
чл. 38, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „К И К” ООД,
гр. Монтана, за подмяна на 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. Котел, ул. „Диавена”
№ 2А.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Разрешение №
И-186/12.03.2012 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 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
„К И К” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Монтана, ул. „Антим Първи”
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№ 4, ет. 3, ЕИК: 111012058, представлявано заедно и поотделно от Красен Ангелов
Кръстев и Юлиан Иванов Младенов - управители, изразяващи се в подмяна на 4 /четири/
броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Котел, ул. „Диавена” № 2А.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 15 /петнадесет/ броя
игрални автомати с 15 /петнадесет/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „К И К” ООД, гр. Монтана, Задължителни игрални условия и
правила за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални автомати, включващи
следните промени:
1. Подмяна на игрални автомати, свързани към система за формиране на премия
джакпот:
- BGJP 60–04, Fusion, с идентификационен № JP 060620-020.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.55.„ХЕМУС ТУРС”ЕООД, гр. София /изх. № П-2148/18.10.12/,/вх. № И2148/03.10.12г./
На 03.10.2012 г. с вх. № И-2148, 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 увеличаване с 2 /два/ броя игрални автомати и
утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и правила за организиране и
провеждане на хазартни игри с игрални автомати, за игрална зала с адрес: гр. Карлово,
ул. “Александър Стамболийски” № 51.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Разрешение №
И-1295/06.06.2012 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 на “ХЕМУС ТУРС” ЕООД със
седалище и адрес на управление: гр. София, бул. ”Цариградско шосе”, 7-ми километър,
сградата на ЗИТ, корпус ІІ, ет. 3, ЕИК: 102817233, представлявано от Йонко Маринов
Радков - управител, изразяващи се в увеличаване с 2 /два/ броя игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Карлово, ул. “Александър Стамболийски” № 51.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 12 /дванадесет/ броя
игрални автомати с 12 /дванадесет/ 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:
1. Промяна на броя взаимно свързани игрални автомати свързани към системи за
формиране на премия джакпот:
- Magic Coin Jackpot, с идентификационен № MCJP 08–002 STCB - /от 10 на 12/;
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- Classic Blend Jackpot System /CBJS/, с идентификационен №CBJS 03379 - /от 4
на 6/.
2. В чл. 49, ал. 1, т. 3 е регламентирано увеличение на броя на изтеглените талони
/до 10 бр./ за седмичната бонус игра, а в т.4 е премахната думата „15-то”.
Всички 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.
2.56.„ХЕМУС ТУРС”ЕООД, гр. София /изх. № П-2186/22.10.12/,/вх. № И2186/05.10.12г./
На 05.10.2012 г. с вх. № И-2186, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 32,
чл. 38, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ХЕМУС
ТУРС” ЕООД, гр. София, за подмяна на 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. Оряхово, площад
“Цвети Иванов” № 1.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Разрешение №
И-1297/06.06.2012 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 “ХЕМУС
ТУРС” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. ”Цариградско
шосе”, 7-ми километър, сградата на ЗИТ, корпус ІІ, ет. 3, ЕИК: 102817233,
представлявано от Йонко Маринов Радков - управител, изразяващи се в подмяна на 1
/един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Оряхово, площад “Цвети
Иванов” № 1.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 10 /десет/ броя игрални
автомати с 10 /десет/ 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:
1. Промяна на броя игрални автомати свързани към система за формиране на
премия джакпот:
- Classic Blend Jackpot System, с идентификационен номер CBJS 03371 /от 1 на 2/.
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.
2.57.„КАЛИМАН”ЕООД, гр. София /изх. № П-2157/19.10.12/,/вх. № И2157/04.10.12г./
На 04.10.2012 г. с вх. № И-2157, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 32,
чл. 38, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „КАЛИМАН” ЕООД,
гр. София, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат, увеличаване с 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. Хасково, пл. „Свобода” № 2А.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора Разрешение №
И-1276/06.06.2012 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
„КАЛИМАН” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”,
бул. „Цариградско шосе”, 7-ми километър, сградата на ЗИТ, корпус ІІ, ет. 3,
ЕИК: 040787168, представлявано от Румен Манолов Данаилов – управител, и Христо
Петров Христов – управител, поотделно, изразяващи се в подмяна на 1 /един/ брой
игрален автомат и увеличаване с 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Хасково, пл. “Свобода” № 2А.
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 „КАЛИМАН” 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 системи за формиране на
премия джакпот:
- Magic Coin Jackpot, идентификационен номер MC JP 07-028 STCB;
- тип Classic Blend Jackpot System (CBJS), идентификационен номер CBJS 03385.
2. Промяна 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.
2.58.„ДЕЛТА ТУРС 2002”ЕООД, гр. София /изх. № П-2202/22.10.12/,/вх. № И2202/09.10.12г./
На 09.10.2012 г. с вх. № И-2202, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 32,
чл. 38, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от “ДЕЛТА
ТУРС 2002” ЕООД, гр. София, за подмяна на 7 /седем/ броя игрални автомати и
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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. Добрич,
ул. „Независимост” № 1, кино „Родина”.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Разрешение №
И-1429/09.09.2011 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 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 “ДЕЛТА
ТУРС 2002” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Младост”,
бул. „Цариградско шосе” – 7-ми километър, сградата на ЗИТ, корпус ІІ, ет. 3,
ЕИК: 130870702, представлявано от Анна Велкова Велева - управител, изразяващи се в
подмяна на 7 /седем/ броя игрални автомати, за игрална зала с адрес: гр. Добрич,
ул. „Независимост” № 1, кино „Родина”.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 20 /двадесет/ броя
игрални автомати с 20 /двадесет/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на “ДЕЛТА ТУРС 2002” ЕООД, гр. София, Задължителни игрални
условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални автомати,
включващи следните промени:
1. Деинсталиране на 1 /един/ брой система за формиране на премия джакпот:
- BGJP 30-04, 1.01, с идентификационен № JP 060113–013.
2. Инсталиране на 1 /един/ брой система за формиране на премия джакпот:
- BGJP 60-04, Fusion, с идентификационен № JP 060113–013.
3. Промяна на броя игрални автомати към система за формиране на премия
джакпот:
- Classic Blend Jackpot System /CBJS/, с идентификационен № CBJS 03365 - /от 6
на 5/.
4. След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия „Джакпот”:
№
1.
2.
3.
4.
5.

Тип, версия
BGJP 20.11, 1.01
BGJP 20.11, 1.01
BGJP 60-04, Fusion
Magic Coin Jackpot
Classic Blend Jackpot System /CBJS/

Производител

Идент.
номер

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

JP 070611–015
JP 081103–018
JP 060113–013
MCJP 07–035STCB
CBJS 03365

Уд-ние за
одобрен
тип ДП
003
003
052
030.3
022.1

Процент
на
отчисл.
1,0
1,0
1,8
1,0
1,0

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
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2.59.„ПОЛО 11”ЕООД, гр. София /изх. № П-2152/18.10.12/,/вх. № И-2152/03.10.12г./
На 03.10.2012 г. с вх. № И-2152, 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 „ПОЛО 11” ЕООД,
гр. София, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати и утвърждаване на промени в
Задължителните игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри с игрални автомати, за игрална зала с адрес: гр. Стара Загора, бул. „Митрополит
Методи Кусев” № 7.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Разрешение №
И-989/03.05.2012 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 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
„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, изразяващи се в
подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Стара Загора,
бул. „Митрополит Методи Кусев” № 7.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 62 /шестдесет и два/
броя игрални автомата с 67 /шестдесет и седем/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „ПОЛО 11” ЕООД, гр. София, Задължителни игрални условия и
правила за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални автомати, включващи
следните промени:
1. Инсталиране на 1 /един/ брой система за формиране на премия джакпот:
- Classic Blend Jackpot System, CBJS, с идентификационен № CBJS 03624.
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. 25 се променя размерът при изплащане на премиите джакпот, както
следва:
- над 5 000 лева се изплащат по банков път до три работни дни.
4. Промени в бонус игри:
4.1. Досегашните бонус игри в раздел ІV се преустановяват и на тяхно място се
учредяват и регламентират следните бонус игри:
• „Двойна сряда”, която се провежда всяка втора и четвърта сряда на месеца от
20.30 часа;
• „ Лъки хот”, която се провежда всеки понеделник и петък от 20.00 часа.
Всички награди са за сметка на организатора.
5. След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
№

Тип, версия

Производител

Идент. номер

5.
6.
7.

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

"Евро Геймс Технолоджи" ООД
"Евро Геймс Технолоджи" ООД
"Евро Геймс Технолоджи" ООД

CBJS 03656
CBJS 03624
05343

Уд-ние за
одобрен
тип ДП
022
022
011

Процент
на
отчисл.
0.6
0,3
1.6
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

BGJP 20.11, 1.01
BGJP 20.11, 1.01
BGJP 20.11, 1.01
Atronic Progressive Link, King Kong Cash
Atronic Progressive Link Oxygen, CASH FEVER
CAT 4 CASH, EGT- JS31
AGT JP

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

JP 080213-113
JP 080213-114
JP 080213-115
43081489
3000003928
81604
JP 06-07-0003

003
003
003
054
084
095
023

0.7
0.7
0.7
4.3
4.0
4.9
0.6

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.60.„ПОЛО 11”ЕООД, гр. София /изх. № П-2194/22.10.12/,/вх. № И-2194/08.10.12г./
На 08.10.2012 г. с вх. № И-2194, 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 „ПОЛО 11” ЕООД,
гр. София, за подмяна на 5 /пет/ 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. София, бул. „Скобелев” № 47.
Искането е за вписване на промени в издадено Удостоверение за издаден лиценз
№ И-1801/28.08.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
необходимите документи за издаване на разрешения по Закона за хазарта. Внесени са
дължимите държавни такси, поради което и на основание чл. 33, ал. 9, във връзка с
чл. 22, ал. 1, т. 3 и 11, чл. 38, ал. 1 - 3 и чл. 69, ал. 1 и 3 от Закона за хазарта,
председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта да разгледа
направеното искане и да вземе решение, с което:
І. Да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз 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, изразяващи се в
подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомати и намаляване със 1 /един/ брой игрален
автомат в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Скобелев” № 47.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 84 /осемдесет и четири/
броя игрални автомата с 91 /деветдесет и един/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „ПОЛО 11” ЕООД, гр. София, Задължителни игрални условия и
правила за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални автомати, включващи
следните промени:
1. В чл. 15, ал. 1 се променя размерът при изплащане на печалбите, както следва:
- до 5 000 лева се изплащат в брой;
- над 5 000 лева се изплащат по банков път.
2. В чл. 25, ал. 2 се променя размерът при изплащане на премиите джакпот, както
следва:
- над 5 000 лева се изплащат по банков път до три работни дни.
3. Промяна на броя игрални автомати в системи за формиране на премия
джакпот:
- EGT Progressive Jackpot, VGJP1, с идентификационен № 00008- /от 18 на 22/;
- AGT JP, с идентификационен № JP 09-07-0023 - /от 80 на 79/.
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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.
2.61.„ПОЛО 11”ЕООД, гр. София /изх. № П-2195/22.10.12/,/вх. № И-2195/08.10.12г./
На 08.10.2012 г. с вх. № И-2195, 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 „ПОЛО 11” ЕООД,
гр. София, 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, за игрална зала с адрес: гр. София, ж.к. “Младост – 1А”,
Търговски център „Сити Пойнт”, бул. “Александър Малинов” № 23.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Разрешение №
И-1476/22.06.2012 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 „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, изразяващи се в
подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София,
ж.к. “Младост – 1А”, Търговски център „Сити Пойнт”, бул. “Александър Малинов”
№ 23.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 55 /петдесет и пет/
броя игрални автомата с 62 /шестдесет и два/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „ПОЛО 11” ЕООД, гр. София, Задължителни игрални условия и
правила за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални автомати, включващи
следните промени:
1. В чл. 15, ал. 1 се променя размерът при изплащане на печалбите, както следва:
- до 5 000 лева се изплащат в брой;
- над 5 000 лева се изплащат по банков път.
2. В чл. 19, ал. 1 се регламентират нови стойности на залозите, за които се
получават талони за участие в бонус играта „Седмична премия”.
3. В чл. 25, ал. 2 се променя размерът при изплащане на премиите джакпот, както
следва:
- над 5 000 лева се изплащат по банков път до три работни дни.
4. Промяна на броя игрални автомати в система за формиране на премия джакпот:
- Classic Blend Jackpot System, CBJS, с идентификационен № CBJS 05311 - /от 13
на 16/.
5. Подмяна на игрални автомати в система за формиране на премия джакпот:
- AGT JP, с идентификационен № JP 09-07-0022.
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.
2.62.„ПОЛО 11”ЕООД, гр. София /изх. № П-2214/22.10.12/,/вх. № И-2214/10.10.12г./
На 10.10.2012 г. с вх. № И-2214, 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 „ПОЛО 11” ЕООД,
гр. София, 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, за игрална зала с адрес: гр. Пазарджик, ул. „Патриарх
Евтимий” № 1.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Разрешение №
689/02.04.2012 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
„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, изразяващи се в
подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Пазарджик,
ул. „Патриарх Евтимий” № 1.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 45 /четиридесет и пет/
броя игрални автомати с 52 /петдесет и два/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „ПОЛО 11” ЕООД, гр. София, Задължителни игрални условия и
правила за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални автомати, включващи
следните промени:
1. В чл. 15, ал. 1 се променя размерът при изплащане на печалбите, както следва:
- до 5 000 лева се изплащат в брой;
- над 5 000 лева се изплащат по банков път.
2. В чл. 25, ал. 2 се променя размерът при изплащане на премиите джакпот, както
следва:
- над 5 000 лева се изплащат по банков път до три работни дни.
3. Промяна на броя игрални автомати в система за формиране на премия
джакпот:
- Classic Blend Jackpot System, CBJS, с идентификационен № CBJS 05234 - /от 11
на 16/.
4. Подмяна на игрални автомати в система за формиране на премия джакпот:
- AGT JP, с идентификационен № JP 08-07-0020.
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.
2.63.„ПОЛО 11”ЕООД, гр. София /изх. № П-2215/22.10.12/,/вх. № И-2215/10.10.12г./
На 10.10.2012 г. с вх. № И-2215, 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 „ПОЛО 11” ЕООД,
гр. София, 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 в игрална зала с адрес: гр. София, ж.к. „Младост 1”,
ул. “Андрей Сахаров” № 14.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Разрешение №
И-979/03.05.2012 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 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 даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз 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, изразяващи се в
подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София,
ж.к. „Младост 1”, ул. „Андрей Сахаров” № 14.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 55 /петдесет и пет/
броя игрални автомата с 62 /шестдесет и два/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „ПОЛО 11” 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 свързани игрални автомати към системи за формиране на
премия джакпот:
- Classic Blend Jackpot System, идентификационен номер CBJS 03785;
- тип BGJP 20.11, версия 1.01, идентификационен номер JP 080224-072.
2. Подмяна на игрални автомати свързани към системи за формиране на премия
джакпот:
- Classic Blend Jackpot System, идентификационен номер CBJS 03785;
- AGT JP, идентификационен номер JP-06-07-0011.
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.„ПРОФОНДО”ЕООД, гр. София /изх. № П-2196/22.10.12/,/вх. № И2196/08.10.12г./
На 08.10.2012 г. с вх. № И-2196, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 32,
чл. 38, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от
„ПРОФОНДО” ЕООД, гр. София, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомати и за
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утвърждаване на промени в Задължителните игрални условия и правила за организиране
и провеждане на хазартни игри с игрални автомати, за игрална зала с адрес:
гр. Казанлък, ул. „Розова долина” № 2.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Разрешение №
И-868-1/06.06.2012 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
“ПРОФОНДО” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Надежда”, ул. „Траен мир” № 9, ЕИК: 040598840, представлявано от Ивайло Димитров
Зафиров – управител, изразяващи се в подмяна на 3 /три/ броя игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Казанлък, ул. „Розова долина” № 2.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 35 /тридесет и пет/
броя игрални автомати с 42 /четиридесет и два/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „ПРОФОНДО” 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:
- Classic Blend Jackpot System (CBJS), с идентификационен № CBJS 05238 – /от 9
на 11/.
2. Подмяна на игрални автомати при система за формиране на премия джакпот:
- AGT JP, с идентификационен № JP 06-07-0013.
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, ал. 2 се променя размерът при изплащане на премиите джакпот, както
следва:
- 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.
2.65.„ПРОФОНДО 2000”ЕООД, гр. София /изх. № П-2222/23.10.12/,/вх. № И2222/11.10.12г./
На 11.10.2012 г. с вх. № И-2222, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 32,
чл. 38, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ПРОФОНДО
2000” ЕООД, гр. София, за подмяна на 12 /дванадесет/ 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. “Кюстенджа” № 2.
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Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Разрешение №
И-1473/03.07.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
необходимите документи за издаване на разрешения по Закона за хазарта. Внесени са
дължимите държавни такси, поради което и на основание чл. 33, ал. 9, във връзка с
чл. 22, ал. 1, т. 3 и 11, чл. 38, ал. 1 - 3 и чл. 69, ал. 1 и 3 от Закона за хазарта,
председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта да разгледа
направеното искане и да вземе решение, с което:
І. Да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на
“ПРОФОНДО 2000” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Средец”, ул. „Славянска”, № 29, ет. 2, ЕИК: 130130762, представлявано от Мариета
Георгиева Цекова - Димитрова – управител и Борис Димов Петков – прокурист,
изразяващи се в подмяна на 12 /дванадесет/ броя игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Търговище, ул. „Кюстенджа” № 2.
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 „ПРОФОНДО 2000” ЕООД, гр. София, Задължителни игрални
условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални автомати,
включващи следните промени:
1. Деинсталиране на 2 /два/ броя системи за формиране на премия джакпот:
- BGJP 20.11, 1.01, с идентификационен № JP080403-009;
- BGJP 20.11, 1.01, с идентификационен № JP080403-010.
2. Инсталиране на 2 /два / броя системи за формиране на премия джакпот:
- BGJP 20.11, 1.01, с идентификационен № JP080224-070;
- BGJP 20.11, 1.01, с идентификационен № JP080224-071.
3. Промяна на броя на игралните автомати свързани към система за формиране на
премия джакпот:
- Classic Blend Jackpot System(CBJS), с идентификационен номер CBJS 05268 –
/от 6 на 8/.
4. Подмяна на игрални автомати свързани към системи за формиране на премия
джакпот:
- BGJP 60.04, Fusion, с идентификационен номер JP 090511-004;
- AGT JP, с идентификационен номер JP 06-07-0005.
5. В чл. чл. 18-20 се регламентира нова еднократна бонус игра „Парична премия”.
Бонус играта ще се проведе на 15.11.2012 г. от 20.30 часа и е предназначена за
разпределяне на натрупаните отчисления на деинсталираните системи за формиране на
премия джакпот BGJP 20.11, 1.01, с идентификационен № JP080403-009 и BGJP 20.11,
1.01, с идентификационен № JP080403-010.
6. 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.
7. В чл. 25 се променя размерът при изплащане на премиите джакпот, както
следва:
- над 5 000 лева се изплащат по банков път до три работни дни.
8. След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
№
1.

Тип, версия

Производител

Идент. номер

Classic Blend Jackpot System(CBJS)

"Евро Геймс Технолоджи" ООД

CBJS 05268

Уд-ние за
одобрен тип ДП
022

Процент на
отчисл.
0.3

99

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

EGT Progressive Jackpot, VGJP1
BGJP 20.11, 1.01
BGJP 20.11, 1.01
BGJP 20.11, 1.01
BGJP 60.04, Fusion
AGT JP

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

05333
JP 080224-070
JP 080224-071
JP 090825-102
JP 090511-004
JP 06-07-0005

011
003
003
003
052
023

1.0
0.7
0.7
0.7
1.0
0.54

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.„ПРОФОНДО 2000”ЕООД, гр. София /изх. № П-2223/23.10.12/,/вх. № И2223/11.10.12г./
На 11.10.2012 г. с вх. № И-2223, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 32,
чл. 38, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ПРОФОНДО
2000” ЕООД, гр. София, за подмяна на 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. Велико Търново,
ул. „Оборище” № 18.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Разрешение №
И-1493/03.07.2012 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
„ПРОФОНДО 2000” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Средец”, ул. „Славянска” № 29, ет. 2, ЕИК: 130130762, представлявано от Мариета
Георгиева Цекова - Димитрова - управител и Борис Димов Петков - прокурист,
изразяващи се в подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Велико Търново, ул. „Оборище” № 18.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 47 /четиридесет и
седем/ броя игрални автомата с 54 /петдесет и четири/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „ПРОФОНДО 2000” 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 Classic Blend Jackpot System (CBJS), идентификационен номер CBJS 03623.
2. Подмяна на игрални автомати, свързани към система за формиране на премия
джакпот:
- тип AGT JP, идентификационен номер JP-06-07-0006.
3. 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
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изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.67.„ФЕНИКС ГОЛД”ЕООД, гр. София /изх. № П-2197/22.10.12/,/вх. № И2197/08.10.12г./
На 08.10.2012 г. с вх. № И-2197, 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 „ФЕНИКС
ГОЛД” ЕООД, гр. София, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата, намаляване с 1
/един/ брой игрален автомат и утвърждаване на промени в Задължителни игрални
условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални автомати за
игрална зала с адрес: гр. Стара Загора, бул. „Митрополит Методи Кусев”, търговски
комплекс „Локомотив”, кафе-аперитив.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Разрешение №
И-867/18.04.2012 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
„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,
изразяващи се в подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата и намаляване с 1 /един/ брой
игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Стара Загора, бул. „Митрополит Методи
Кусев”, търговски комплекс „Локомотив”, кафе-аперитив.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 35 /тридесет и пет/
броя игрални автомата с 40 /четиридесет/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „ФЕНИКС ГОЛД” 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 системи за формиране на
премия джакпот:
- тип Classic Blend Jackpot System (CBJS), идентификационен номер CBJS 05466;
- тип AGT JP, идентификационен номер JP-06-07-0002.
2. Подмяна на игрални автомати, свързани към система за формиране на премия
джакпот:
- тип BGJP 20.11, версия 1.01, идентификационен номер JP 080403-012.
3. 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
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За - 5
Против - няма.
2.68.„МАКАО 2”ООД, гр. Пловдив /изх. № П-2156/19.10.12/,/вх. № И-2156/03.10.12г./
На 03.10.2012 г. с вх. № И-2156, 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 подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата, 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 за игрална зала с
адрес: гр. Пловдив, ул. „Вратцата” № 1, ет. 1.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора Удостоверение за
издаден лиценз № И-1846/29.08.2012 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
„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 подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата и увеличаване с 1 /един/ брой
игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ул. „Вратцата” № 1, ет. 1.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 31 /тридесет и един/
броя игрални автомата с 31 /тридесет и един/ 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. Инсталиране на 1 /един/ брой система за формиране на премия джакпот:
- King Games тип Multi Net 2, идентификационен номер 007-04096.
2. Промяна на броя игрални автомати, свързани в система за формиране на
премия джакпот:
- JOPPY тип JP-Pro, идентификационен номер JP 00037.
3. След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:

JP 091214-016
10451

Удостоверение
за одобрен тип
ДП
003
011

Процент
на
отчисление
1.0
1.5

Atronic International GmbH

3000006289

085

1.0

„Джи Пи Ел” ЕООД
„Глобекс-99” ООД

JP 00037
007-04096

057
028

0.5
1.32

№

Тип, версия

Производител

Идентификационен номер

1.
2.

BGJP 20.11, 1.01
EGT Progressive Jackpot тип VGJP1
Atronic Progressive Link Oxygen тип
CASH FEVER
JOPPY тип JP-Pro
King Games тип Multi Net 2

„Казино Технологии” АД
„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
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За - 5
Против - няма.
2.69.„АНБЕСТО”ООД, гр. Стара Загора /изх. № П-2172/19.10.12/,/вх. № И2172/04.10.12г./
На 04.10.2012 г. с вх. № И-2172, 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 „АНБЕСТО” ООД,
гр. Стара Загора, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата и утвърждаване на
промени в Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на
хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Стара Загора, ул. „Майор
Кавалджиев”№ 129.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Разрешение №
И-2233/03.01.2012 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 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
„АНБЕСТО” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, ул. „Господин
Михайловски” № 30, ет. 1, ЕИК: 123672830, представлявано от Антон Георгиев
Герджиков – управител и Тодор Кирилов Урумов – управител, заедно и поотделно,
изразяващи се в подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Стара Загора, ул. „Майор Кавалджиев” № 129.
След промяната в игралната зала ще бъдат в експлоатация 20 /двадесет/ броя
игрални автомата с 20 /двадесет/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „АНБЕСТО” ООД, гр. Стара Загора, промени в Задължителни
игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални
автомати, изразяващи се в подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата, свързани към
система за формиране на джакпот тип Classic Blend Jackpot System (CBJS),
идентификационен № CBJS 08666.
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.„АНБЕСТО”ООД, гр. Стара Загора /изх. № П-2173/19.10.12/,/вх. № И2173/04.10.12г./
На 04.10.2012 г. с вх. № И-2173, 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 „АНБЕСТО” ООД,
гр. Стара Загора, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата и утвърждаване на
промени в Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на
хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Стара Загора,
ул. „Господин Михайловски” № 30.
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Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Разрешение №
И-2232/03.01.2012 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
„АНБЕСТО” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, ул. „Господин
Михайловски” № 30, ет. 1, ЕИК: 123672830, представлявано от Антон Георгиев
Герджиков – управител и Тодор Кирилов Урумов – управител, заедно и поотделно,
изразяващи се в подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Стара Загора, ул. „Господин Михайловски” № 30.
След промяната в игралната зала ще бъдат в експлоатация 21 /двадесет и един/
броя игрални автомата с 21 /двадесет и един/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „АНБЕСТО” ООД, гр. Стара Загора, промяна в Задължителни
игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални
автомати, изразяваща се в подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата, свързани към
система за формиране на джакпот тип Classic Blend Jackpot System (CBJS),
идентификационен № CBJS 03383.
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-2180/22.10.12/,/вх. № И2180/05.10.12г./
На 05.10.2012 г. с вх. № И-2180, 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 18 /осемнадесет/ броя игрални автомата,
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 за игрална зала с адрес: гр. Добрич, бул. „25-ти септември”
№ 23.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора Разрешение №
И-1076/03.05.2012 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,
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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
„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 18 /осемнадесет/ броя игрални автомата и увеличаване с 1 /един/ брой
игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Добрич, бул. „25-ти септември” № 23.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 22 /двадесет и два/
броя игрални автомата с 27 /двадесет и седем/ 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 към система за формиране на
премия джакпот:
- Octavian, идентификационен номер S4UT6B-OV10.
2. Подмяна на игрални автомати свързани, в система за формиране на премия
джакпот:
- Octavian, идентификационен номер S4UT6B-OV10.
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.„МИЛЕНИУМ-МВ”ООД, гр. Димитровград /изх. № П-2182/22.10.12/,/вх. № И2182/05.10.12г./
На 05.10.2012 г. с вх. № И-2182, 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 „МИЛЕНИУММВ” ООД, гр. Димитровград, за намаляване с 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. Димитровград, бул. “България” № 1.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Разрешение №
И-1107/06.06.2012 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
„МИЛЕНИУМ-МВ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Димитровград,
бул. „България” № 1, ЕИК: 126649840, представлявано от Митко Стоянов Желязков –
управител, и Валентин Желязков Кузев – управител, заедно и поотделно, изразяващи се
в намаляване с 6 /шест/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Димитровград,
бул. „България” № 1.
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След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 15 /петнадесет/ броя
игрални автомата с 15 /петнадесет/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „МИЛЕНИУМ-МВ” ООД, гр. Димитровград:
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:
- Atronic Progressive Link, тип King Kong Cash, идентификационен № 11034179;
- тип Gold Club Mystery Progressive Jackpot, идентификационен № 110315082600.
2. Промяна на броя свързани автомати към системи за формиране на премия
джакпот:
- тип Classic Blend Jackpot System (CBJS), идентификационен № CBJS 05228;
- тип Multi Jackpot System, идентификационен № JP–MS079.
3. Нова бонус игра за разпределяне на натрупаните отчисления на
деинсталираните системи за формиране на премия джакпот – описана в раздел VІ.
4. След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
№

Тип, версия

Производител

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

BGJP 20.11, 1.01
BGJP 20.11, 1.01
BGJP 30-04, 1.01
EGT Progressive Jackpot, VGJP 1
Classic Blend Jackpot System /CBJS/
Multi Jackpot System

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

Идентификационен номер
JP 070801-052
JP 101102-023
JP 070928-017
07553
CBJS 05228
JP–MS079

Удостоверение за
одобрен тип ДП
003
003
020
011
022
024

Процент на
отчисление
1
1
4
5
5
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.
2.73.„ЕЛ ЕС ГРУП БЕРКОВИЦА”ЕООД, гр. София /изх. № П-2189/23.10.12/,/вх. №
И-2189/05.10.12г./
На 05.10.2012 г. с вх. № И-2189, 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 „ЕЛ ЕС ГРУП
БЕРКОВИЦА” ЕООД, гр. София, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата и
намаляване с 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Цар
Борис III” № 355.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Разрешение №
И-800/06.06.2012 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, 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 „ЕЛ ЕС
ГРУП БЕРКОВИЦА” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Възраждане”, бул. „Константин Величков” № 157 - 159, ет. 1, офис 3, ЕИК: 201726803,

106

представлявано от Любомир Володиев Захаринов – управител, изразяващи се в подмяна
на 3 /три/ броя игрални автомата и намаляване с 1 /един/ брой игрален автомат в игрална
зала с адрес: гр. София, бул. „Цар Борис III” № 355.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 21 /двадесет и един/
броя игрални автомата с 25 /двадесет и пет/ 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.
2.74.„СИТ-33”ООД, гр. София /изх. № П-2207/22.10.12/,/вх. № И-2207/09.10.12г./
На 09.10.2012 г. с вх. № И-2207, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 32,
чл. 38, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „СИТ - 33” ООД,
гр. София за подмяна на 9 /девет/ броя игрални автомата, 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. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 98.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора Удостоверение за
издаден лиценз № И-1734/30.08.2012 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 „СИТ 33” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Сердика”, бул. „Княгиня
Мария Луиза” № 98, ЕИК: 131236188, представлявано от Даниела Милчева Цветкова –
управител, изразяващи се в подмяна на 9 /девет/ броя игрални автомата и увеличаване с
1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Княгиня Мария
Луиза” № 98.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 21 /двадесет и един/
броя игрални автомата с 26 /двадесет и шест/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „СИТ - 33” 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:
- тип BGJP 60-04, версия Fusion, идентификационен номер JP091230-003.
2. Инсталиране на 1 /един/ брой система за формиране на премия джакпот:
- Advansys Progressive Jackpot System - Local Controller, идентификационен
№ 574940803.
3. Преустановява се провеждането на бонус игри в игралната зала.
4. 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
JP080510-114
CBJS 81154

Удостоверение за
одобрен тип ДП
003
022.1

Процент на
отчисление
1.0
1.4
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3.

Advansys Progressive Jackpot
System - Local Controller

Advansys d.o.o.

574940803

055

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.
2.75.„ВАЛ-СТАР”ЕООД, гр. Трявна /изх. № П-2224/22.10.12/,/вх. № И2224/11.10.12г./
На 11.10.2012 г. с вх. № И-2224, 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 „ВАЛ СТАР” ЕООД, гр. Трявна, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата и утвърждаване
на промени в Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане
на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. Нови Пазар, област
Шумен, ул. „Любен Каравелов” № 5.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Разрешение №
И-1355/09.09.2011 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 „ВАЛ СТАР” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Трявна, ул. „Ангел Кънчев”
№ 132, вх. Е, ет. 3, ап. 3, ЕИК: 107565697, представлявано от Валери Петров Илиев–
управител, изразяващи се в подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с
адрес: гр. Нови Пазар, област Шумен, ул. „Любен Каравелов” № 5.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 10 /десет/ броя
игрални автомата с 10 /десет/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „ВАЛ - СТАР” ЕООД, гр. Трявна:
Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на
хазартни игри с игрални автомати, включващи следните промени:
1. Инсталиране на система за формиране на премия джакпот - 1 /един/ брой:
- тип Gauya Quest Jackpot, идентификационен номер 00JM5021.
2. Промяна на размера на паричните средства, които могат да се изплащат в брой
- от 15 000 лева на 5 000 лева.
3. След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
№

Тип, версия

Производител

1.
2.
3.
4.

BGJP 20.11, вер. 1.01
EGT Progressive Jackpot, VGJP1
Clasic Blend Jackpot System” (CBJS)
Gauya Quest Jackpot

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

Идентификационен номер
JP 080527-012
08615
CBJS 09055
00JM5021

Удостоверение за
одобрен тип ДП
011
003
022
098

Процент на
отчисление
1.0
1.6
1.9
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.
2.76.„ЛОТОС”ООД, гр. Сливен /изх. № П-2226/23.10.12/,/вх. № И-2226/11.10.12г./
На 11.10.2012 г. с вх. № И-2226, 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 „ЛОТОС” ООД,
гр. Сливен, за увеличаване 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. Сливен, бул. „Цар Симеон” № 25А.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Разрешение №
И-1617/23.07.2012 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
„ЛОТОС” ООД със седалище и адрес на управление гр. Сливен, бул. „Хаджи Димитър”
№ 1, ап. 7, ЕИК: 119639333, представлявано от Жечко Колев Дончев – управител, и Руси
Димитров Грънчев – управител, заедно и поотделно, изразяващи се в увеличаване с 2
/два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Сливен, бул. „Цар Симеон”
№ 25А.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 24 /двадесет и четири/
броя игрални автомата с 24 /двадесет и четири/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „ЛОТОС” ООД, гр. Сливен, Задължителни игрални условия и
правила за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални автомати, включващи
следните промени:
1. Промяна на броя игрални автомати, свързани към система за формиране на
премия джакпот:
- тип Classic Blend Jackpot System (CBJS), идентификационен номер CBJS 03772.
2. Промяна на размера на паричните средства, които могат да се изплащат в брой.
3. Промяна в условията за изплащане на печалбите, реализирани при игрите с
игрални автомати, и на специалните премии джакпот.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
3. За тото игри:
3.1.ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София /изх. № П2154/19.10.12/,/вх. № И-2154/03.10.12г./
На 03.10.2012 г. с вх. № И-2154, 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.
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Искането е за вписване на промени в издаден на организатора лиценз, за който е
издадено Удостоверение за издаден лиценз № И-2112/02.10.2012 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 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 на 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:
1. гр. София, ул. „Неофит Рилски” № 31.
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-2132/18.10.12/,/вх. № И-2132/28.09.12г./
На 28.09.2012 г. с вх. № И-2132, 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 7 /седем/
броя и откриване на 8 /осем/ броя букмейкърски пункта.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора Удостоверение за
издаден лиценз № И-2090/03.10.2012 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. 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 в броя и адресите на пунктовете, в които
ще се приемат залози и изплащат печалби за лото играта „ЛОТО ШАНС”, както следва:
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Да прекрати дейността на „ЕВРОБЕТ” ООД в следните пунктове:
1. с. Лесново, ул. „49-та” № 3;
2. гр. София, РП на м. „Западен парк”, УПИ I, кв. 17;
3. гр. Асеновград, ул. „Шести януари” № 1 А;
4. с. Войводиново, ул. „Кокиче” № 2 А;
5. гр. Доспат, ул. „Изгрев” № 1;
6. гр. Пловдив, ул. „Димитър Страшимиров” № 24;
7. гр. София, район „Младост”, ул. „183” № 1.
Да разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в следните
пунктове:
1. гр. София, бул. „Монтевидео” № 98;
2. гр. Добрич, ул. „Горски Извор” № 4;
3. гр. Петрич, ул. „Цар Симеон” № 41;
4. гр. Пловдив, ул. „Благовест” № 14;
5. гр. Силистра, ул. „Добрич” № 132;
6. гр. София, ж.к. „Връбница - 1”, блок № 519, вх. А – граждански номер (ж.к.
„Надежда - V”, бл. 15, вх. А – строителен номер);
7. гр. София, ж.к. „Младост 1”, бл. 143;
8. 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.
4.2.„ЕВРОБЕТ”ООД, гр. София /изх. № П-2183/22.10.12/,/вх. № И-2183/05.10.12г./
На 05.10.2012 г. с вх. № И-2183, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, чл. 32, чл. 38,
ал. 1 и 3 от Закона за хазарта, e подадено писмено искане от „ЕВРОБЕТ” ООД,
гр. София, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и
изплащат печалби за лото играта „ЛОТО ШАНС”, изразяваща се в закриване на 2 /два/
броя и откриване на 4 /четири/ броя букмейкърски пункта.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора Удостоверение за
издаден лиценз № И-2090/03.10.2012 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 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 в 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. София, ул. „Александър Вейнер” № 5;
2. гр. Плевен, ул. „Синчец” до блок 88.
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Да разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в следните
пунктове:
1. гр. Бобов дол, ул. „Св. Спас”, ЦГЧ, Общински пазар, кв. 49, обект № 21;
2. с. Железница, ул. „Боровец” № 1 /център/;
3. с. Кокаляне, ул. „Искър” № 4;
4. гр. Провадия, ул. „Дунав” № 27 А.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
5. За залагания върху резултати от спортни състезания:
5.1.„ЕВРОБЕТ”ООД, гр. София /изх. № П-2133/18.10.12/,/вх. № И-2133/28.09.12г./
На 28.09.2012 г. с вх. № И-2133, 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 7 /седем/ броя и откриване на 8 /осем/ броя
букмейкърски пункта.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора Удостоверение за
издаден лиценз № И-2091/03.10.2012 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 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”, както следва:
Да прекрати дейността на „ЕВРОБЕТ” ООД в следните пунктове:
1. с. Лесново, ул. „49-та” № 3;
2. гр. София, РП на м. „Западен парк”, УПИ I, кв.17;
3. гр. Асеновград, ул. „Шести януари” № 1 А;
4. с. Войводиново, ул. „Кокиче” № 2 А;
5. гр. Доспат, ул. „Изгрев” № 1;
6. гр. Пловдив, ул. „Димитър Страшимиров” № 24;
7. гр. София, район „Младост”, ул. „183” № 1.
Да разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в следните
пунктове:
1. гр. София, бул. „Монтевидео” № 98;
2. гр. Добрич, ул. „Горски Извор” № 4;
3. гр. Петрич, ул. „Цар Симеон” № 41;
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4. гр. Пловдив, ул. „Благовест” № 14;
5. гр. Силистра, ул. „Добрич” № 132;
6. гр. София, ж.к. „Връбница - 1”, блок № 519, вх. А – граждански номер (ж.к.
„Надежда - V”, бл. 15, вх. А – строителен номер);
7. гр. София, ж.к. „Младост 1”, бл. 143;
8. 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.
5.2.„ЕВРОБЕТ”ООД, гр. София /изх. № П-2184/22.10.12/,/вх. № И-2184/05.10.12г./
На 05.10.2012 г. с вх. № И-2184, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, чл. 32, чл. 38,
ал. 1 и 3 от Закона за хазарта, e подадено писмено искане от „ЕВРОБЕТ” ООД,
гр. София, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и
изплащат печалби за игри със залагания върху резултати от спортни състезания „СПОРТ
ШАНС”, изразяваща се в закриване на 2 /два/ броя и откриване на 4 /четири/ броя
букмейкърски пункта.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора Удостоверение за
издаден лиценз № И-2091/03.10.2012 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 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 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”, както следва:
Да прекрати дейността на „ЕВРОБЕТ” ООД в следните пунктове:
1. гр. София, ул. „Александър Вейнер” № 5;
2. гр. Плевен, ул. „Синчец” до блок 88.
Да разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в следните
пунктове:
1. гр. Бобов дол, ул. „Св. Спас”, ЦГЧ, Общински пазар, кв. 49, обект № 21;
2. с. Железница, ул. „Боровец” № 1 /център/;
3. с. Кокаляне, ул. „Искър” № 4;
4. гр. Провадия, ул. „Дунав” № 27 А.
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.
6. За залагания върху случайни събития:
6.1.„ЕВРОБЕТ”ООД, гр. София /изх. № П-2134/18.10.12/,/вх. № И-2134/28.09.12г./
На 28.09.2012 г. с вх. № И-2134, 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 7 /седем/ броя и откриване на 8 /осем/ броя букмейкърски
пункта.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора Удостоверение за
издаден лиценз № И-2092/03.10.2012 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 в 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. с. Лесново, ул. „49-та” № 3;
2. гр. София, РП на м. „Западен парк”, УПИ I, кв. 17;
3. гр. Асеновград, ул. „Шести януари” № 1 А;
4. с. Войводиново, ул. „Кокиче” № 2 А;
5. гр. Доспат, ул. „Изгрев” № 1;
6. гр. Пловдив, ул. „Димитър Страшимиров” № 24;
7. гр. София, район „Младост”, ул. „183” № 1.
Да разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в следните
пунктове:
1. гр. София, бул. „Монтевидео” № 98;
2. гр. Добрич, ул. „Горски Извор” № 4;
3. гр. Петрич, ул. „Цар Симеон” № 41;
4. гр. Пловдив, ул. „Благовест” № 14;
5. гр. Силистра, ул. „Добрич” № 132;
6. гр. София, ж.к. „Връбница - 1”, блок № 519, вх. А – граждански номер (ж.к.
„Надежда - V”, бл. 15, вх. А – строителен номер);
7. гр. София, ж.к. „Младост 1”, бл. 143;
8. 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
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За - 5
Против - няма.
6.2.„ЕВРОБЕТ”ООД, гр. София /изх. № П-2185/22.10.12/,/вх. № И-2185/05.10.12г./
На 05.10.2012 г. с вх. № И-2185, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, чл. 32, чл. 38,
ал. 1 и 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 игрите със залагания върху случайни събития „МЕДЖИК ШАНС”,
изразяваща се в закриване на 2 /два/ броя и откриване на 4 /четири/ броя букмейкърски
пункта.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора Удостоверение за
издаден лиценз № И-2092/03.10.2012 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 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 в броя и адресите на пунктовете, в които
ще се приемат залози и изплащат печалби за игрите със залагания върху случайни
събития „МЕДЖИК ШАНС”, както следва:
Да прекрати дейността на „ЕВРОБЕТ” ООД в следните пунктове:
1. гр. София, ул. „Александър Вейнер” № 5;
2. гр. Плевен, ул. „Синчец” до блок 88.
Да разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в следните
пунктове:
1. гр. Бобов дол, ул. „Св. Спас”, ЦГЧ, Общински пазар, кв. 49, обект № 21;
2. с. Железница, ул. „Боровец” № 1 /център/;
3. с. Кокаляне, ул. „Искър” № 4;
4. гр. Провадия, ул. „Дунав” № 27 А.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
ПО ДВАНАДЕСЕТИ РАЗДЕЛ – Разглеждане на писмени искания за утвърждаване
на задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри:
1. За игрални казина:
1.1.„ИНТКО ИНТЕРНЕШЪНЪЛ КАЗИНО КЛУБ”ЕАД, гр. София /изх. № П2155/19.10.12/,/вх. № И-2155/03.10.12г./
На 03.10.2012 г. с вх. № И-2155, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 11 и чл. 32,
чл. 38, ал. 2 и ал. 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ИНТКО
ИНТЕРНЕШЪНЪЛ КАЗИНО КЛУБ” ЕАД, гр. София, за 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. София, район „Красно село”, бул. „Тотлебен” № 8,
хотел „Родина” /по Разрешение № И-343/12.03.2012 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. 32, 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 „ИНТКО ИНТЕРНЕШЪНЪЛ КАЗИНО КЛУБ” ЕАД със седалище
и адрес на управление: гр. София, район „Красно село”, бул. „Тотлебен” № 8, хотел
„Родина”, ет. 21, ЕИК: 130240874, представлявано от Хадър Кайа, Ихсан Ердемгил и
Ерсан Догру – само двама по двама /Хадър Кайа и Ихсан Ердемгил или Хадър Кайа и
Ерсан Догру или Ихсан Ердемгил и Ерсан Догру/, представените за игрално казино с
адрес: гр. София, район „Красно село”, бул. „Тотлебен” № 8, хотел „Родина”,
Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри в игрално казино, включващи промени в текстовете на чл. 26, чл. 28, чл. 38 и чл.
39а, регламентиращи правилата на промоциите „LUCKY STAR”, „LUCKY MONEY” и
„LUCKY CAR”.
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.„СИТИ КАЗИНО ГРУП”ООД, гр. София /изх. № П-2216/22.10.12/,/вх. № И2216/10.10.12г./
На 10.10.2012 г. с вх. № И-2216, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 11, чл. 32, чл. 38,
ал.2 и ал. 3, е подадено писмено искане от „СИТИ КАЗИНО ГРУП” 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. Пловдив, ул. „Княз
Александър І” № 42, казино „EFBET” /по Удостоверение за издаден лиценз №
И-2087/04.10.2012 г./.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
необходимите документи за издаване на разрешения по Закона за хазарта. Внесена е
дължимата държавна такса, поради което и на основание чл. 33, ал. 9, във връзка с
чл. 22, ал. 1, т. 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 „СИТИ КАЗИНО ГРУП” ООД със седалище и адрес на
управление: гр. София, район „Лозенец”, ул. „Златовръх” № 37, ЕИК: 200279388,
представлявано от Митко Цветанов Тодоров – управител, представените за игрално
казино с адрес: гр. Пловдив, ул. „Княз Александър І” № 42, казино „EFBET”,
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Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри в игрално казино, включващи следните промени:
1. В чл. 119, ал. 5 се добавят 100 точки „Birthbay bonus” на рождения ден на всеки
клиент притежаващ Silver карта.
2. В чл. 123, ал. 2 се променя общия седмичен награден фонд на ежедневни и
седмични бонус игри на 16 800 /шестнадесет хиляди и осемстотин/ лева, както и броя на
тегленията, които ще са 61 /шестдесет и един/ броя.
3. В чл. 124 се учредява нова бонус игра „Бързи пари” с награда от 100 /сто/ лева
- за участие клиентите следва в определени часови интервали от деня да натрупат 50
точки и да бъдат изтеглени за участие в бонус игрите по чл. 123.
4. В чл. 125 се учредява нова бонус игра „Live Game” при игра на „Black Jack”,
„Американска рулетка”, „3Card Poker„, „Caribean Poker” и „Casino Hold`em Poker” със
седмичен награден фонд в размер на 2 000 лв.
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-2227/23.10.12/,/вх. № И-2227/11.10.12г./
На 11.10.2012 г. с вх. № И-2227, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 11, чл. 32, чл. 38,
ал. 2 и ал. 3, е подадено писмено искане от „УИН СИТИ” ЕООД, гр. София, за
утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и правила при организиране
и провеждане на хазартни игри в игрално казино с адрес: м. „Капсиди” № 22, землището
на с. Чучулигово, община Петрич, казино „EFBET” /по Удостоверение за издаден лиценз
№ И-1937/20.09.2012 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. 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 „УИН СИТИ” ЕООД, със седалище и адрес на управление:
гр. София, район „Лозенец”, ул. „Златовръх” № 37, ЕИК: 201536889, представлявано
заедно и поотделно от Митко Цветанов Тодоров и Георги Николов Филчев - управители,
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. В чл. 119 се създава ал. 4, регламентираща „Daily Bonus”.
2. В чл. 119, ал. 5 се регламентират точките „Birthbay bonus” за рождения ден на
всеки клиент, в зависимост от притежаваната карта, както следва:
• Silver карта – 100 точки;
• Gold карта – 200 точки;
• Diamond карта – 300 точки.
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3. В чл. 119, ал. 9, при играта „Lady bonus”, се регламентират дните от седмицата
/и часовете/, в които срещу закупен playable ticket се получава еднократен Lady bonus, в
зависимост от типа клиентска карта.
4. В чл. 119, ал. 10, при играта „Happy hour”, се регламентира, че срещу закупен
playable ticket се получава еднократен Happy hour bonus, в зависимост от типа клиентска
карта.
5. В чл. 120, ал. 1, в първото изречение се добавят думите „и направените залози”,
а във всяко от следващите изречения, регламентиращи реализирането на съответен
среден залог при игра на Американска рулетка и 3CardPoker, BlackJack и CASINO
HOLD’EM POKER, се добавят думите „за един час”.
6. В чл. 122, ал. 2 се променя общия седмичен награден фонд на ежедневни и
седмични бонус игри на 15 900 /петнадесет хиляди и деветстотин/ лева, както и броя на
тегленията, които ще са 68 /шестдесет и осем/ броя.
7. В чл. 123 се учредява нова бонус игра „Бързи пари” с награда от 100 /сто/ лева за участие клиентите следва в определени часови интервали от деня да натрупат 50
точки и да бъдат изтеглени за участие в бонус игрите по чл. 122.
8. В чл. 124 се учредява нова бонус игра „Live Game” при игра на „Американска
рулетка”, „Black Jack”, „3Card Poker„, „Caribean Poker” и „Casino Hold`em Poker” със
седмичен награден фонд в размер на 2 000 евро.
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. За игрални зали:
2.1.„УИН БЕТ - 2”ООД, гр. София /изх. № П-2170/19.10.12/,/вх. № И-2170/04.10.12г./
На 04.10.2012 г. с вх. № И-2170, 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 - 2” 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, район „Възраждане”, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 35 /по Удостоверение за
издаден лиценз № И-1769/30.08.2012 г. на ДКХ/.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
необходимите документи за издаване на разрешения по Закона за хазарта. Внесена е
дължимата държавна такса, поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22,
ал. 1, т. 3, 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 - 2” ООД със седалище и адрес на управление:
гр. София, район „Младост”, ул. „Михаил Тенев”, Бизнес-център „ЕВРОТУР” № 12,
ет. 4, ап. 14, ЕИК: 201547309, представлявано от Данаил Христов Илиев – 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
„Възраждане”, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 35, изразяващи се в следното:
1. Промени в бонус игри:
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- Нова бонус игра „Неделна бонус игра”.
- Промени в „Допълнителна бонус игра”.
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.
2.2.„УИН БЕТ - 3”ООД, гр. София /изх. № П-2073/16.10.12/,/вх. № И-2073/20.09.12г./
На 20.09.2012 г. с вх. № И-2073, 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-3” 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. „Александровска” № 21, х-л „България” /по Удостоверение за издаден
лиценз № И-1869/30.08.2012 г. на ДКХ/.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
необходимите документи за издаване на разрешения по Закона за хазарта. Внесена е
дължимата държавна такса, поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22,
ал. 1, т. 11, чл. 38, ал. 2 и ал. 3 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на
Държавната комисия по хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с
което:
Да утвърди на „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, Задължителни игрални условия и
правила за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални автомати в игрална
зала с адрес: гр. Бургас, ул. „Александровска” № 21, х-л „България”, включващи
следните промени:
1. Нова бонус игра:
1.1. В чл. 19, ал. 2 се регламентира провеждането на допълнителна бонус игра,
която заменя досегашната. Провежда се в два варианта:
• Първи вариант – всеки понеделник, четвъртък и събота от 19.00 часа.
• Втори вариант – всеки вторник, петък и неделя от 19.00 часа.
2. Досегашната месечна бонус игра се преустановява.
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.
2.3.„НАЦИОНАЛ ГРУП”ООД, гр. София /изх. № П-2200/22.10.12/,/вх. № И2200/09.10.12г./
На 09.10.2012 г. с вх. № И-2200, 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 „НАЦИОНАЛ

119

ГРУП” 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. Мездра, ул. “Христо Ботев” № 32 /по Удостоверение за издаден лиценз
№ И-1773/30.08.2012 г. на ДКХ/..
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
необходимите документи за издаване на разрешения по Закона за хазарта. Внесена е
дължимата държавна такса, поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22,
ал. 1, т. 11, чл. 38, ал. 2 и ал. 3 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на
Държавната комисия по хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с
което:
Да утвърди на „НАЦИОНАЛ ГРУП” ООД, със седалище и адрес на управление:
гр. София, район „Младост”, ул. Михаил Тенев № 6, ет. 2, ЕИК: 816114846,
представлявано от Данаил Христов Илиев – управител, Задължителни игрални условия и
правила за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални автомати в игрална
зала с адрес: гр. Мездра, ул. “Христо Ботев” № 32, включващи следните промени:
1. Промени в бонус игри:
1.1. В чл. 19, ал. 1 се регламентира провеждането на месечната бонус игра всеки
втори и четвърти петък от месеца от 20.00 часа, при следните парични стойности:
• 4 премии по 50 лева;
• 2 премии по 75 лева;
• 2 премии по 100 лева;
• 1 премия по 200 лева.
Досегашната допълнителна бонус игра се преустановява.
1.2. В чл. 20, ал. 3 се регламентира начинът на теглене на паричните премии.
Всички 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.
2.4.„БРИЗ-М”ЕООД, гр. София /изх. № П-2107/18.10.12/,/вх. № И-2107/24.09.12г./
На 24.09.2012 г. с вх. № И-2107, 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 “БРИЗ - М” 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, общ. „Студентски град”, ул. “Иван Странски”, до бл. 58 /по Разрешение №
И-591 от 30.03.2012 г. на ДКХ /.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
необходимите документи за издаване на разрешения по Закона за хазарта. Внесена е
дължимата държавна такса, поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22,
ал. 1, т. 11, чл. 38, ал. 2 и ал. 3 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на
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Държавната комисия по хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с
което:
Да утвърди 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, Задължителни игрални условия и
правила за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални автомати в игрална
зала с адрес: гр. София, общ. „Студентски град”, ул. „Иван Странски”, до бл. 58,
включващи следните промени:
1. В чл. 19, ал. 1 се променя размерът при изплащане на печалбите, както следва:
- до 5 000 лева се изплащат в брой;
- над 5 000 лева се изплащат по банков път.
2. Нови бонус игри:
2.1. В чл. 22.5. се регламентират две нови бонус игри:
• Бонус игра № 1 –понеделник от 20.00 – 20.30 – 21.00 часа;
• Бонус игра № 3 – петък от 20.00 часа.
Досегашната бонус игра „Happy Roulette” продължава да се провежда като бонус
игра № 2, без изменения.
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.„БРИЗ-М”ЕООД, гр. София /изх. № П-2108/18.10.12/,/вх. № И-2108/24.09.12г./
На 24.09.2012 г. с вх. № И-2108, 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 “БРИЗ - М” 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 „Илинден”, местност „Разсадника - Бежанци”, ул. „Зографски
манастир” № 11, УПИ ІV-388 в кв. 13 /по Разрешение № И-592 от 30.03.2012 г. на ДКХ/.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
необходимите документи за издаване на разрешения по Закона за хазарта. Внесена е
дължимата държавна такса, поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22,
ал. 1, т. 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 “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, Задължителни игрални условия и
правила за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални автомати в игрална
зала с адрес: гр. София, район „Илинден”, местност „Разсадника - Бежанци”,
ул. „Зографски манастир” № 11, УПИ ІV-388 в кв. 13, включващи следните промени:
1. В чл. 20, ал. 1 се променя размерът при изплащане на печалбите, както следва:
- до 5 000 лева се изплащат в брой;
- над 5 000 лева се изплащат по банков път.
2. Нови бонус игри:
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2.1. В чл. 23.5. се регламентират две нови бонус игри:
• Бонус игра № 1 –понеделник от 20.00 – 20.30 – 21.00 часа;
• Бонус игра № 3 – петък от 20.00 часа.
Досегашната бонус игра „Happy Roulette” продължава да се провежда като бонус
игра № 2, без изменения.
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.
2.6.„СИТИ КАЗИНО ГРУП”ООД, гр. София /изх. № П-2178/22.10.12/,/вх. № И2178/05.10.12г./
На 05.10.2012 г. с вх. № И-2178, 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 „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 за игрална
зала с адрес: гр. Троян, ул. „Захари Стоянов” № 7 /по Удостоверение за издаден лиценз
№ И-2064/04.10.2012 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 „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, 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, включващи следните
промени:
1. Промени в бонус игри:
1.1. В чл. 22, ал. 3 се регламентират заложените пари, за които се получават
точки, както и видовете игрални автомати, за които това се отнася.
1.2. В чл. 22, ал. 4 се регламентира нов брой натрупани точки, при който може да
се премине от един вид клиентска карта към друг.
1.3. В чл. 22, ал. 5, при бонификацията „Change Points”, се регламентира нов брой
натрупани точки за различните видове клиентски карти.
1.4. В чл. 23, ал. 1, при бонификацията „Нов клиент”, се регламентира нов брой
натрупани точки за 14 календарни дни, а в чл. 24, ал. 1 се регламентира броят на
точките, за които се получава 1 картонче – 100 точки.
2. Досегашната бонус игра „Талони на късмета”се преустановява, а в чл. 27 се
регламентира нова бонус игра „Бързи пари”.
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.
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Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.7.„СИТИ КАЗИНО ГРУП”ООД, гр. София /изх. № П-2217/22.10.12/,/вх. № И2217/10.10.12г./
На 10.10.2012 г. с вх. № И-2217, 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 „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 за игрална
зала с адрес: гр. София, ж.к „Люлин”, бул. „Панчо Владигеров” № 44 /по Удостоверение
за издаден лиценз № И-2086/04.10.2012 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. 3 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага
на Държавната комисия по хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение,
с което:
Да утвърди на „СИТИ КАЗИНО ГРУП” ООД със седалище и адрес на
управление: гр. София, район „Лозенец”, ул. „Златовръх” № 37, ЕИК: 200279388,
представлявано от Митко Цветанов Тодоров – управител, 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, изразяващи се в следното:
1. Промени в бонус игри:
- В чл. 24, ал. 5 се добавят 100 точки „Birthbay bonus” на рождения ден на всеки
клиент притежаващ Silver карта.
- В чл. 25, ал. 1 се променя регламента за получаване на картончета, като е
въведено ново условие за бонификация по реда на чл. 24, ал. 8.
- В чл. 27, ал. 2 се променя общия седмичен награден фонд на ежедневни и
седмични бонус игри на 3 250 /три хиляди двеста и петдесет/ лева, както и броя на
тегленията, които ще са 51 /петдесет и един/ броя.
- В чл. 28 се учредява нова бонус игра „Бързи пари” с награда от 100 /сто/ лева за участие клиентите следва в определени часови интервали от деня да натрупат 50
точки и да бъдат изтеглени за участие в бонус игрите по чл. 27.
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.
2.8.„КАЛИМАН”ЕООД, гр. София /изх. № П-2203/23.10.12/,/вх. № И-2203/09.10.12г./
На 09.10.2012 г. с вх. № И-2203, 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 „КАЛИМАН” ЕООД,
гр. София, за утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и правила за
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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 /по Удостоверение за издаден лиценз № И-2046/01.10.2012 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. 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 „КАЛИМАН” ЕООД със седалище и адрес на управление:
гр. София, р-н „Младост”, бул. „Цариградско шосе”, 7-ми километър, сградата на ЗИТ,
корпус ІІ, ет. 3, ЕИК: 040787168, представлявано от Румен Манолов Данаилов –
управител и Христо Петров Христов – управители, поотделно, промени в Задължителни
игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Бургас, ж.к. „П. Р. Славейков”, Упи ІV, кв. 15-а,
административно – обслужваща сграда, изразяващи се в следното:
1. В чл. 29, ал. 1 се променя регламента за изплащане на специална премия
джакпот – в размер до 1000 лв. в деня на спечелване, над 1000 лв. се допуска изплащане
в брой до три работни дни и в размер над 5000 лв. задължително по банков път.
2. Бонус игри:
- Промени в месечна бонус игра.
- Промени в Седмична бонус игра.
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.
ПО ТРИНАДЕСЕТИ РАЗДЕЛ - Поправка на очевидна фактическа грешка:
1. За игрална зала:
1.„КЕШ ИНВЕСТ ГРУП”ООД, гр. Димитровград /изх. № П-1830-1/23.10.12/,/вх. №
И-1830-1/18.10.12г./
На 18.10.2012 г. с писмо вх. № И-1830-1 ДКХ е уведомена за допусната
фактическа грешка в Решение № И-1830 от 23.08.2012 г., с което се дава разрешение за
извършване на промени в издадения лиценз за организиране на хазартни игри в игрална
зала на „КЕШ ИНВЕСТ ГРУП” ООД с адрес: гр. Тополовград, пл. „Освобождение” № 2.
Заплатена е държавна такса по чл. 4 от Тарифата за таксите, които се събират по
Закона за хазарта, във връзка с § 4, ал. 1 от Закона за хазарта, в размер на 200 /двеста/ лв.
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:
I. Да поправи очевидна фактическа грешка, допусната в Решение № И-1830 от
23.08.2012 г., за игрален автомат с наименование VEGA VISION MULTI-8, тип
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EGT-VS3, съгласно договор за предоставяне на игрални съоръжения за експлоатация
срещу заплащане на наемна цена № EGT-R-11443/10.07.2012 г.
Погрешно изписаният идентификационен номер 80279 на игрален автомат с
наименование VEGA VISION MULTI-8, тип EGT-VS3, на позиция № 16 в Решение №
И-1830 от 23.08.2012 г., в списъка на игралните автомати, които ще бъдат експлоатирани
в игралната зала след промените да се поправи, като се замени с верния
идентификационен номер на същия автомат – 83116.
Поправката на идентификационния номер да се отрази в издадено на
организатора Удостоверение за издаден лиценз № И-1830/12.09.2012 г.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата са изяснени и
ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТИ РАЗДЕЛ - Разни.

Председател:
/Калоян Кръстев/
Секретар-протоколчик:
/Виолета Христова/
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