РЕПУБЛИКАБЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВОНАФИНАНСИТЕ
ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА

ПРОТОКОЛ
№ 15
София, 21.11.2012 г.
Днес, 21 ноември 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 - Доклад във връзка с приемането на нови Общи задължителни
игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати
по чл. 22, ал. 1, т. 4 от Закона за хазарта /изх. № 1079/15.11.2012 г./
ВТОРИ РАЗДЕЛ - Разглеждане на предложение за временно отнемане на издаден
лиценз, във връзка с открито от ДКХ производство на 24.10.2012 г.:
1. За игрална зала:
1. Докладна записка изх. № 1080/15.11.2012 г. във връзка с открито с Решение №
1005/24.10.2012 г. на ДКХ производство за временно отнемане на издадено на
„ЕЙНДЖЕЛ” ЕООД, гр. Дулово, разрешение.
ТРЕТИ РАЗДЕЛ - Разглеждане на писмени искания за одобряване на вписани
промени в обстоятелствата и за други промени във вече издаден лиценз:
1. За игрално казино:
1.1.„АКТИВ - БГ”АД, гр. София /изх. № П-2369/16.11.12/,/вх. № И-2369/09.11.12г./
1.2.„АКТИВ - БГ”АД, гр. София /изх. № П-2401/16.11.12/,/вх. № И-2401/15.11.12г./
ЧЕТВЪРТИ РАЗДЕЛ - Разглеждане на писмени искания за одобряване на вписани
промени в обстоятелствата по издадени лицензи:
1. За игрално казино:
1.1„САН МАРКО ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ”ЕООД, гр. София /изх. № П-2349/13.11.12/,/вх.
№ И-2349/07.11.12г./
2. За игрални зали:
2.1.„ГРАНД КАЗИНО - 2”ООД, гр. София /изх. № П-2254/08.11.12/,/вх. № И2254/17.10.12г./
2.2.„ЛАЙТ-ИН ГЕЙМ”ООД, гр. Пловдив /изх. № П-2402/16.11.12/,/вх. № И2402/15.11.12г./
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ПЕТИ РАЗДЕЛ - Предсрочно прекратяване действието на издаден лиценз (по
чл. 35, ал. 1, т. 3 от ЗХ):
1. За игрална зала:
1.ЕТ„ПИГИ-ПЕНКО НЕНЧЕВ”, гр. Ловеч /изх. № П-1076/14.11.12/
ШЕСТИ РАЗДЕЛ - Разглеждане на писмени искания за издаване на лицензи за
нови обекти:
1. За игрални зали:
1.1.„ХЕМУС ТУРС”ЕООД, гр. София /изх. № П-2228/13.11.12/,/вх. № И-2228/11.10.12г./
1.2.„БРИЗ - М”ЕООД, гр. София /изх. № П-2357/20.11.12/,/вх. № И-2357/08.11.12г./
СЕДМИ РАЗДЕЛ - Разглеждане на писмени искания за издаване на лицензи за
обекти, в които са се организирали хазартни игри:
1. За игрални зали:
1.1.ЕТ„АНГЕЛ ЗАРКОВ-БИЛИ-92”ООД, гр. София /изх. № П-2109/09.11.12/,/вх. № И2109/25.09.12г./
1.2.„ГРАНД КАЗИНО - 2”ООД, гр. София /изх. № П-2263/20.11.12/,/вх. № И2263/18.10.12г./
ОСМИ РАЗДЕЛ - Разглеждане на писмени искания за продължаване на срока на
действие (по чл. 36, ал. 1 от ЗХ) на издадени лицензи:
1. За игрални зали:
1.1.„ГЕЙМЪР-2001”ЕООД, гр. София /изх. № П-2138/09.11.12/,/вх. № И-2138/01.10.12г./
1.2.„ВЕНИС КАЗИНОС”ООД, гр. София /изх. № П-2355/16.11.12/,/вх. № И2355/08.11.12г./
ДЕВЕТИ РАЗДЕЛ - Разглеждане на писмени искания за промени във вече издаден
лиценз и за продължаване на срока на действие (по чл. 36, ал. 1 от ЗХ) на този
лиценз:
1. За игрална зала:
1.1.„ДЕБИТ”ООД, гр. Монтана /изх. № П-2353/13.11.12/,/вх. № И-2353/08.11.12г./
1.2.„ДЕБИТ”ООД, гр. Монтана /изх. № П-2253/13.11.12/,/вх. № И-2253/17.10.12г./
ДЕСЕТИ РАЗДЕЛ - Разглеждане на писмени искания за промени във вече
издадени лицензи:
1. За игрални казина:
1.1.„РИДЖЪНТ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ”ЕООД, гр. София /изх. № П-2179/09.11.12/,/вх. №
И-2179/05.10.12г./
1.2.„КАЗИНО ЕЛИТ”АД, гр. София /изх. № П-2346/13.11.12/,/вх. № И-2346/07.11.12г./
1.3.„АНГЛО-БОЛКАН”ООД, гр. София /изх. № П-2380/20.11.12/,/вх. № И2380/13.11.12г./
1.4.„ЕНТЕРТЕЙМАНТ”АД, гр. Пловдив /изх. № П-2400/20.11.12/,/вх. № И2400/15.11.12г./
2. За игрални зали:
2.1.„ЕЛ ПИ ГРУП БЪЛГАРИЯ”ЕООД, гр. Симитли /изх. № П-2241/08.11.12/,/вх. № И2241/15.10.12г./
2.2.„ТРЕЖЪР ЛЕНД ЕНТЪРТЕЙМЪНТ”ЕООД, гр. София /изх. № П-2262/08.11.12/,/вх.
№ И-2262/18.10.12г./
2.3.„ВИЛОКС ГРУП”ЕООД, гр. София /изх. № П-2288/13.11.12/,/вх. № И2288/23.10.12г./
2.4.„КАЗИНО ПЕРЛА - 3”ООД, гр. София /изх. № П-2294/08.11.12/,/вх. № И2294/24.10.12г./
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2.5.„НАЦИОНАЛ ГРУП”ООД, гр. София /изх. № П-2330/09.11.12/,/вх. № И2330/31.10.12г./
2.6.„УИН БЕТ”ООД, гр. София /изх. № П-2331/09.11.12/,/вх. № И-2331/31.10.12г./
2.7.„ЦЕЗАР”ООД, гр. Враца /изх. № П-2337/09.11.12/,/вх. № И-2337/02.11.12г./
2.8.„ОЛИМП 09”ООД, гр. Пловдив /изх. № П-2347/13.11.12/,/вх. № И-2347/07.11.12г./
2.9.„ОЛИМП 09”ООД, гр. Пловдив /изх. № П-2348/13.11.12/,/вх. № И-2348/07.11.12г./
2.10.„БАРГЕЙМ”АД, гр. София /изх. № П-2301/14.11.12/,/вх. № И-2301/24.10.12г./
2.11.„ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО”АД, гр. София /изх. № П-2319/14.11.12/,/вх. № И2319/26.10.12г./
2.12.„ЕЛДОРАДО - БАЦ”ООД, гр. София /изх. № П-2372/16.11.12/,/вх. № И2372/12.11.12г./
2.13.„ИЙСТ МГ ИНВЕСТ”ЕООД, гр. София /изх. № П-2302/13.11.12/,/вх. № И2302/24.10.12г./
2.14.ЕТ„ПЕТЪР РАШКОВ”, гр. София /изх. № П-2303/08.11.12/,/вх. № И2303/25.10.12г./
2.15.ЕТ„ПЕТЪР РАШКОВ”, гр. София /изх. № П-2329/09.11.12/,/вх. № И2329/31.10.12г./
2.16.ЕТ„ПЕТЪР РАШКОВ”, гр. София /изх. № П-2343/13.11.12/,/вх. № И2343/05.11.12г./
2.17.„БЛИЦ ТРЕЙД КЪМПАНИ”ООД, гр. София /изх. № П-2310/08.11.12/,/вх. № И2310/26.10.12г./
2.18.„БЛИЦ ТРЕЙД КЪМПАНИ”ООД, гр. София /изх. № П-2341/09.11.12/,/вх. № И2341/05.11.12г./
2.19.„БЛИЦ ТРЕЙД КЪМПАНИ”ООД, гр. София /изх. № П-2342/09.11.12/,/вх. № И2342/05.11.12г./
2.20.„ЕЛ.ДЖИ.ЕС.-99”ООД, гр. София /изх. № П-2338/09.11.12/,/вх. № И2338/02.11.12г./
2.21.„ЕЛ.ДЖИ.ЕС.-99”ООД, гр. София /изх. № П-2339/09.11.12/,/вх. № И2339/02.11.12г./
2.22.„ЧЕРНО И БЯЛО-2007”ЕООД, гр. София /изх. № П-2350/13.11.12/,/вх. № И2350/07.11.12г./
2.23.„ТОРЪС”ООД, гр. Варна /изх. № П-2311/08.11.12/,/вх. № И-2311/26.10.12г./
2.24.„ПМС”ООД, гр. Велико Търново /изх. № П-2321/08.11.12/,/вх. № И-2321/29.10.12г./
2.25.„ПМС”ООД, гр. Велико Търново /изх. № П-2322/08.11.12/,/вх. № И-2322/29.10.12г./
2.26.„НАВИ”ООД, гр. София /изх. № П-2323/08.11.12/,/вх. № И-2323/29.10.12г./
2.27.„НАВИ”ООД, гр. София /изх. № П-2324/08.11.12/,/вх. № И-2324/29.10.12г./
2.28.„НАВИ”ООД, гр. София /изх. № П-2325/08.11.12/,/вх. № И-2325/29.10.12г./
2.29.„КУИНС ТРЕЙД”ООД, гр. София /изх. № П-2332/09.11.12/,/вх. № И2332/01.11.12г./
2.30.„КУИНС ТРЕЙД”ООД, гр. София /изх. № П-2333/09.11.12/,/вх. № И2333/01.11.12г./
2.31.„КУИНС ТРЕЙД”ООД, гр. София /изх. № П-2334/09.11.12/,/вх. № И2334/01.11.12г./
2.32.„КУИНС ТРЕЙД”ООД, гр. София /изх. № П-2335/09.11.12/,/вх. № И2335/01.11.12г./
2.33.„КУИНС ТРЕЙД”ООД, гр. София /изх. № П-2336/09.11.12/,/вх. № И2336/01.11.12г./
2.34.„СИЙ ГЕЙМС”ООД, гр. София /изх. № П-2352/16.11.12/,/вх. № И-2352/07.11.12г./
2.35.„ФАВОРИТ”ЕООД, гр. Смолян /изх. № П-2340/09.11.12/,/вх. № И-2340/02.11.12г./
2.36.„ЕСОЕСБГ”ЕООД, гр. Пловдив /изх. № П-2354/13.11.12/,/вх. № И-2354/08.11.12г./
2.37.„ХОТЕЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛ”АД, гр. София /изх. № П-2359/14.11.12/,/вх. № И2359/09.11.12г./
2.38.„КОМЕРС”ЕООД, гр. Севлиево /изх. № П-2364/16.11.12/,/вх. № И-2364/09.11.12г./
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2.39.ЕТ„МАХМУД – МАХМУД ЮСЕИН”, гр. Кърджали /изх. № П-2365/14.11.12/,/вх.
№ И-2365/09.11.12г./
2.40.„ФОРС”ООД, гр. Варна /изх. № П-2366/15.11.12/,/вх. № И-2366/09.11.12г./
2.41.„МОТ 70”ЕООД, гр. Бургас /изх. № П-2370/15.11.12/,/вх. № И-2370/12.11.12г./
2.42.„МОТ 70”ЕООД, гр. Бургас /изх. № П-2371/15.11.12/,/вх. № И-2371/12.11.12г./
2.43.ЕТ„НИК-Р-НИКОЛА НИКОЛОВ”, гр. Варна /изх. № П-2374/16.11.12/,/вх. № И2374/12.11.12г./
2.44.„МАКАО”ООД, гр. Пловдив /изх. № П-2388/16.11.12/,/вх. № И-2388/14.11.12г./
3. За тото игри:
3.1.ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”,
2221/14.11.12/,/вх. № И-2221/11.10.12г./
3.2.ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”,
2406/16.11.12/,/вх. № И-2406/16.11.12г./

гр.

София

/изх.

№

П-

гр.

София

/изх.

№

П-

4. За лото игри:
4.1.„ЕВРОБЕТ”ООД, гр. София /изх. № П-2315/08.11.12/,/вх. № И-2315/26.10.12г./
4.2.„ЕВРОБЕТ”ООД, гр. София /изх. № П-2361/15.11.12/,/вх. № И-2361/09.11.12г./
5. За залагания върху резултати от спортни състезания:
5.1.„ЕВРОФУТБОЛ”ООД, гр. София /изх. № П-2298/13.11.12/,/вх. № И-2298/24.10.12г./
5.2.„ЕВРОБЕТ”ООД, гр. София /изх. № П-2317/08.11.12/,/вх. № И-2317/26.10.12г./
5.3.„ЕВРОБЕТ”ООД, гр. София /изх. № П-2362/15.11.12/,/вх. № И-2362/09.11.12г./
5.4.ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София /изх. № П2405/16.11.12/,/вх. № И-2405/16.11.12г./
6. За залагания върху случайни събития:
6.1.„ЕВРОБЕТ”ООД, гр. София /изх. № П-2318/08.11.12/,/вх. № И-2318/26.10.12г./
6.2.„ЕВРОБЕТ”ООД, гр. София /изх. № П-2363/15.11.12/,/вх. № И-2363/09.11.12г./
ЕДИНАДЕСЕТИ РАЗДЕЛ - Разглеждане на писмени искания за утвърждаване на
задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри/
утвърждаване образци на талони:
1. За игрални казина:
1.1.„ЕНТЕРТЕЙМАНТ”АД, гр. Пловдив /изх. № П-2360/20.11.12/,/вх. № И2360/09.11.12г./
1.2.„ПАША ЕНТЪРТЕЙМЪНТ”ЕАД, гр. София /изх. № П-2368/14.11.12/,/вх. № И2368/09.11.12г./
1.3.„ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД”ЕАД, гр. Свиленград /изх. № П-2373/14.11.12/,/вх. № И2373/12.11.12г./
2. За игрални зали:
2.1.„ЧЕРНО И БЯЛО-2007”ЕООД, гр. София /изх. № П-2351/15.11.12/,/вх. № И2351/07.11.12г./
2.2.„М.М.Г.”ООД, гр. София /изх. № П-2375/15.11.12/,/вх. № И-2375/12.11.12г./
2.3.„УЪРЛД ГЕЙМ”ООД, гр. София /изх. № П-2376/15.11.12/,/вх. № И-2376/12.11.12г./
2.4.„КАЗИНО МИРАЖ”ООД, гр. София /изх. № П-2377/15.11.12/,/вх. № И2377/12.11.12г./
2.5.„КАЗИНО БУДА”ЕООД, гр. София /изх. № П-2378/15.11.12/,/вх. № И2378/12.11.12г./
3. За лотарийни игри - утвърждаване образци на талони:
3.1.„НЮ ГЕЙМС”ООД, гр. София /изх. № П-2270/19.11.12/,/вх. № И-2270/19.10.12г./
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4. За залагания върху случайни събития чрез телекомуникационно средство:
4.1.„НЮ ГЕЙМС”ООД, гр. София /изх. № П-2271/13.11.12/,/вх. № И-2271/19.10.12г./
ДВАНАДЕСЕТИ РАЗДЕЛ - Разни.
1. Докладна записка изх. № 1085/16.11.2012 г. във връзка с искане от ЕТ „НЕВЕНА
ДИМИТРОВА” с вх. № И-1667/25.08.2010 г. на ДКХ.
ПО ПЪРВИ РАЗДЕЛ - Доклад във връзка с приемането на нови Общи
задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати по чл. 22, ал. 1, т. 4 от Закона за хазарта /изх. № 1079/15.11.2012
г./
В съответствие с правомощията си по чл. 22, ал. 1, т. 4 от Закона за хазарта /ЗХ/,
на свое заседание, проведено на 21.11.2012 г., ДКХ разгледа Доклад изх. №
1079/15.11.2012 г. на председателя на ДКХ и за да се произнесе, взе предвид следното:
На заседание, проведено на 14.09.2012 г., Държавната комисия по хазарта (ДКХ)
е разгледала Доклад изх. № 929/13.09.2012 г. на председателя на ДКХ относно проект на
нови Общи задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри
с игрални автомати („Правила”) по чл. 22, ал. 1, т. 4 от ЗХ. След одобряването на
проекта на Правила, този проект заедно с посочения доклад, на основание чл. 22, ал. 3 от
ЗХ, бяха публикувани на 17.09.2012 г. на страницата на ДКХ в интернет.
Заинтересованите лица бяха поканени да представят предложения и становища по
проекта в 14-дневен срок.
В рамките на така определения срок (01.10.2012 г.) в ДКХ са постъпили 4
становища, както следва:
− вх. № 819/01.10.2012 г. (постъпило по електронна поща) от Българска
търговска асоциация на производителите и организаторите от игралната
индустрия;
− вх. № 819/01.10.2012 г. (постъпило по електронна поща) от „Палмс Меркюр
Казино” АД, гр. София;
− вх. № 819/01.10.2012 г. (постъпило по електронна поща) от „МЕРИКАН2000” ЕООД, гр. Русе;
− вх. № 819 / 01.10.2012 г. (постъпило по електронна поща) от Българска
асоциация за развлекателни и хазартни игри.
Направените предложения в тези становища са включени в Справка за отразяване
на получени становища по Общи задължителни игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати, приложена към Доклад изх. №
1079/15.11.2012 г. на председателя на ДКХ. В справката подробно са описани мотивите
за неприемане на част от предложенията. По време на заседанието на 21.11.2012 г. бяха
обсъдени следните текстове от Правилата:
ДКХ реши чл. 4, ал. 2 от Правилата да се измени, както следва:
„В срока по ал. 1 организаторът е длъжен да инсталира и/или деинсталира в/от
игралната зала игралните автомати, след извършването на промените по реда на чл. 38
от ЗХ, с цел привеждане в съответствие с всички обстоятелства, вписани в актуалното
му удостоверение за издаден лиценз.” Промяната е необходима с оглед внасянето на
яснота в разпоредбата.
Пред думата „правила” в чл. 7, ал. 4, чл. 8, ал. 1 и чл. 19, ал. 1 се добавя „условия
и”, като в чл. 7, ал. 4 думите „В тези правила задължително ...” се заменят с думите „В
тях задължително ...”
Пред думата „правилата” в чл. 7, ал. 5, чл. 10, ал. 2, чл. 18, ал. 1, се добавя
„условията и”.
В чл. 8, ал. 1 след думите „ ... - посредством турнири” се поставя запетая и се
добавят думите „допълнителни (бонус) игри”.
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Понятието „предметни(те) награди” в Правилата се заменя с „предметни(те)
печалби”, с изключение на РАЗДЕЛ ПЕТИ, където се запазва „предметни(те) награди”.
Отпада § 2 от Преходните и заключителни разпоредби, като досегашния § 3 става
съответно § 2, а § 4 става § 3.
Държавната комисия по хазарта, след като разгледа и обсъди така изготвения и
съгласуван проект на Общи задължителни игрални условия и правила за организиране
на хазартни игри с игрални автомати, на основание чл. 22, ал. 1, т. 4 и ал. 3 от Закона за
хазарта
РЕШИ:
1. Приема нови Общи задължителни игрални условия и правила за организиране
на хазартни игри с игрални автомати.
2. Приетите нови Общи задължителни игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати да се обнародват в „Държавен
вестник” и да се публикуват на страницата на Комисията в интернет.
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 24.10.2012 г.:
1. За игрална зала:
1. Докладна записка изх. № 1080/15.11.2012 г. във връзка с открито с Решение №
1005/24.10.2012 г. на ДКХ производство за временно отнемане на издаден лиценз на
„ЕЙНДЖЕЛ” ЕООД, гр. Дулово.
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
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., както и 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 Закона за
хазарта /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 са разглеждали
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
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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 е разгледала направеното от председателя на ДКХ предложение
Комисията е преценила, че с цел изясняване на фактите и обстоятелства от значение за
случая е необходимо на основание чл. 35 във връзка с чл. 26 от
Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ да се предостави възможност на
„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. 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 е взела Решение
№ 1005/24.10.2012 г., с което:
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
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.
С писмо изх. № 1034/26.10.2012 г. на ДКХ „ЕЙНДЖЕЛ” ЕООД е уведомено за
откритото производство и за мотивите към предложение изх. № П-1005/17.10.2012 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 „ЕЙНДЖЕЛ” ЕООД в 7 /седем/ дневен срок от неговото получаване, да
изложи писмено своите обяснения и възражения по мотивите към предложението за
временно отнемане на даденото разрешение. Писмото е получено на 07.11.2012 г.
С оглед гореизложеното ДКХ приема, че организаторът на хазартните игри
„ЕЙНДЖЕЛ” ЕООД е уведомено за откритото производство и за мотивите към
предложение изх. № П-1005/17.10.2012 г. за временно отнемане на Разрешение №
И-1989/03.01.2012 г. на ДКХ. Във връзка с това в ДКХ с вх. № 3139/13.11.2012 г. от
„ЕЙНДЖЕЛ” ЕООД е депозирано писмено обяснение, в което управителят на
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организатора – Мюслюм Селиман Мюслюм признава, че не е спазен срока за внасяне на
дължимия данък за експлоатираното в обекта игрално оборудване и моли ДКХ да
отложи вземането на решение за временно отнемане на издаденото на дружеството
разрешение. Управителят заявява, че за своевременното внасяне на дължимия данък за
изтеклия период са предприети спешни действия и представя копия на следните
документи:
1. Постановление с изх. № 2406/2010/000041/23.08.2012 г. на ТД на НАП, Варна
за налагане на обезпечителни мерки.
2. Удостоверение с изх. 190201200245049/23.08.2012 г. по чл. 87, ал. 6 от ДОПК
за липсата на задължения на „ЕЙНДЖЕЛ” ЕООД, издадено от ТД на НАП, Варна, офис
Силистра.
3. Акт № 1233255/23.10.2012 г. на ТД на НАП, Варна, ИРМ Силистра, за
прихващане или възстановяване.
4. Разпореждане с изх. № 2406/2010/000054/09.11.2012 г. на ТД на НАП, Варна.
От изложеното в писменото обяснение и приложените към него документи е
видно, че „ЕЙНДЖЕЛ” ЕООД има неизплатени задължение по ЗКПО (невнесен данък) в
размер на 140 182,69 лв.
Предвид факта, че датата на провеждане на насроченото за 21.11.2012 г.
заседание на ДКХ и дневния ред на същото са публикувани в страницата на ДКХ в
интернет, както и предвид обстоятелството, че с писмо вх. № И-1989/11/16.11.2012 г.
управителите на „ЕЙНДЖЕЛ” ЕООД са поканени да присъстват на заседанието на ДКХ,
е предоставена възможност на представител на дружеството да изложи своите обяснения
и възражения по предложението за временно отнемане.
ДКХ пристъпи към разглеждане и обсъждане на предложение изх. №
П-1005/17.10.2012 г. и Докладна записка изх. № 1080/15.11.2012 г. на председателя на
ДКХ. На основание чл. 23, ал. 3 от ЗХ на заседанието на ДКХ на 21.11.2012 г. бе
поканена и присъства г-жа Катя Георгиева Павлова, в качеството й на упълномощен
представител на Мюслюм Мюслюм – управител на „ЕЙНДЖЕЛ” ЕООД. Представя
нотариално заверено пълномощно рег. № 3425/3426/28.06.2011 г. На поставени въпроси
във връзка гореизложената фактическа обстановка представителят заяви, че от страна на
дружеството са предприети конкретни действия, като на 23.10.2012 г. с издаден Акт за
прихващане или възстановяване декларираният ДДС за възстановяване на дружеството е
прихванат за погасяване на задълженията на „ЕЙНДЖЕЛ” ЕООД по ЗКПО. В резулатат
на това дължимият данък по ЗКПО за игралните автомати в игралната зала е намален с
повече от 62 000 лв., като към 21.11.2012 г. дружеството дължи 140 182,69 лв. На въпрос
платен ли е този остатък от 140 182,69 лв. г-жа Павлова обясни, че организаторът очаква
до средата на декември 2012 г., да получи банков кредит от ТБ „Инвестбанк” АД, с
който тези задължения по ЗКПО да бъдат погасени, но към настоящия момент те все
още са дължими. Представителят заяви, че не може да представи на ДКХ други
документи освен вече предоставените, с които да се докаже, че организаторът е внесъл
изцяло дължимия данък за използваното игрално оборудване в игралната зала.
С писмо от НАП – Централно управление, гр. София с вх. № 3182/20.11.2012 г.
ДКХ е уведомена за обстоятелството, че към 15.11.2012 г. „ЕЙНДЖЕЛ” ЕООД има
невнесен дължим данък по чл. 245, ал. 1 от ЗКПО за трето тримесечие на 2012 г.
След като членовете на ДКХ прецениха всички гореизложени обстоятелства те
приеха, че е налице предвиденото в чл. 85, ал. 1, т. 9 от ЗХ основание за временно
отнемане за срок от 3 /три/ месеца на даденото на „ЕЙНДЖЕЛ” ЕООД Разрешение № И1989/03.01.2012 г. за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Дулово, ул. „Васил Левски” № 62. Във връзка с това и предвид
обстоятелството, че организаторът все още дължи значителен данък по ЗКПО
/140 182,69 лв./ ДКХ разпорежда на „ЕЙНДЖЕЛ” ЕООД на основание чл. 85, ал. 2 от ЗХ
да внесе изцяло в срок до 01.02.2013 г. дължимия данък за използваното игрално
оборудване в игралната зала.
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С оглед гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1, чл. 22, ал. 1, т. 1, чл. 85,
ал. 1, т. 9 и ал. 2 и чл. 87 от ЗХ 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-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. На основание чл. 85, ал. 2 от ЗХ разпорежда на „ЕЙНДЖЕЛ” ЕООД да внесе
изцяло в срок до 01.02.2013 г. дължимия данък по ЗКПО за използваното игрално
оборудване в игралната зала.
3. На основание чл. 87 от ЗХ решението на ДКХ подлежи на незабавно
изпълнение, като обжалването не спира изпълнението на решението.
4. 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.
5. Решението може да бъде обжалвано пред Административен съд София - град в
14-дневен срок от съобщаването му.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
ПО ТРЕТИ РАЗДЕЛ - Разглеждане на писмени искания за одобряване на вписани
промени в обстоятелствата и за други промени във вече издаден лиценз:
1. За игрално казино:
1.1.„АКТИВ - БГ”АД, гр. София /изх. № П-2369/16.11.12/,/вх. № И-2369/09.11.12г./
На 09.11.2012 г. с вх. № И-2369, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 32,
чл. 38, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „АКТИВ-БГ” АД,
гр. София, за подмяна на 10 /десет/ броя игрални автомата 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-2316/05.11.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни такси, поради което и на
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 от Тезлер Халюк,
Нури Билгеч и Зейнеп Бирбудак, Зейнеп Бирбудак и Халюк Тезлер или Зейнеп Бирбудак
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и Нури Билгеч, или Халюк Тезлер и Нури Билгеч, само двама по двама, изразяващи се в
подмяна на 10 /десет/ броя игрални автомата 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 17 /седемнадесет/
броя игрални маси и 146 /сто четиридесет и шест/ броя игрални автомата 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. Деинсталиране на 1 /един/ брой система за формиране на премия джакпот:
- Atronic Progressive Link, King Kong Cash, идентификационен номер 11032560;
2. Промяна на броя свързани игрални автомати в система за формиране на премия
джакпот:
- Classic Blend Jackpot System (CBJS), идентификационен номер CBJS 05445.
3. След промяната в игралното казино ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
№

Тип, версия

Производител

Идент. номер

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

BGJP 30-04, 1.01
Classic Blend Jackpot System (CBJS)
WMSP, MONEY TO BURN
BGJP 60-04, Fusion
Amatic
Vega Jackpot System EGT-JS22
Mystery Jackpot PR-08
Mystery Jackpot PR-08

„Казино Технологии” АД
„Евро Геймс Технолоджи” ООД
WMS Gaming Inc.
„Казино Технологии” АД
Amatic Industries GmbH
„Евро Геймс Технолоджи“ ООД
S.C.Techno Gaming Solution S.R.L.
S.C.Techno Gaming Solution S.R.L.

JP070924-121
CBJS 05445
ACUSCBGA138036
JP 110606-132
FU120116-002
83328
11187895
11187896

Уд-ние за
одобрен
тип ДП
020
022
053
052
101
099
077
077

Процент
на отчисл.
4.5
1.0
1.45
4.0
1.99
2.0
2.0
2.0

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.2.„АКТИВ - БГ”АД, гр. София /изх. № П-2401/16.11.12/,/вх. № И-2401/15.11.12г./
На 15.11.2012 г. с вх. № И-2401, 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 издаден лиценз за организиране на хазартни
игри в игрално казино.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора Удостоверение за
издаден лиценз № И-2316/05.11.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Внесена е дължимата държавна такса, 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 „АКТИВ-БГ” АД със
седалище и адрес на управление: гр. София, район „Сердика”, бул. „Княгиня Мария
Луиза” № 131, ЕИК: 121634959, представлявано от Зейнеп Бирбудак и Халюк Тезлер
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или Зейнеп Бирбудак и Нури Билгеч, или Халюк Тезлер и Нури Билгеч – изпълнителни
директори, само двама по двама, изразяваща се в промяна в управлението на
дружеството и в начина на представляването му /на 02.11.2012 г. в Търговския регистър
е вписан като нов представител Нури Билгеч – изпълнителен директор, и е променен
начинът на представляване от заедно: Зейнеп Бирбудак и Халюк Тезлер на само двама
по двама: Зейнеп Бирбудак и Халюк Тезлер или Зейнеп Бирбудак и Нури Билгеч, или
Халюк Тезлер и Нури Билгеч/.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
ПО ЧЕТВЪРТИ РАЗДЕЛ - Разглеждане на писмени искания за одобряване на
вписани промени в обстоятелствата по издадени лицензи:
1. За игрално казино:
1.1„САН МАРКО ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ”ЕООД, гр. София /изх. № П2349/13.11.12/,/вх. № И-2349/07.11.12г./
На 07.11.2012 г. с вх. № И-2349, 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 „САН МАРКО
ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ” ЕООД, гр. София, за промени в обстоятелствата, вписани в
издаден лиценз за организиране на хазартни игри в игрално казино.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора Удостоверение за
издаден лиценз № И-2116/02.10.2012 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 документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Внесена е дължимата държавна такса, поради което и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, чл. 32, 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 „САН МАРКО
ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Сердика”, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 131, ЕИК: 130935662, представлявано само
двама по двама от Махмут Метин Шахин, Росен Людмилов Солаков и Бирбудак Юксел
– управители, изразяваща се в промяна в управлението на дружество /на 24.10.2012 г. в
Търговския регистър е вписан като нов управител Махмут Метин Шахин, а Нури Билгеч
е заличен 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.
2. За игрални зали:
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2.1.„ГРАНД КАЗИНО - 2”ООД, гр. София /изх. № П-2254/08.11.12/,/вх. № И2254/17.10.12г./
На 17.10.2012 г. с вх. № И-2254, 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 „ГРАНД КАЗИНО - 2” ООД,
гр. София, за промени в обстоятелствата, вписани в издадено разрешение за
организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора Удостоверение за
издаден лиценз № И-2212/29.10.2012 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 във връзка с
§ 4, ал. 1 от ЗХ. 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 „ГРАНД
КАЗИНО - 2” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Лозенец”,
ул. „Кричим” № 63, ЕИК: 175256623, представлявано от Тодор Найденов Шопов управител и Галин Тотьов Василев - управител, заедно и поотделно, изразяваща се в
промяна в управлението на дружество /на 17.10.2012 г. в Търговския регистър е вписан
като нов управител Тодор Найденов Шопов, а Найден Тодоров Шопов е заличен 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.
2.2.„ЛАЙТ-ИН ГЕЙМ”ООД, гр. Пловдив /изх. № П-2402/16.11.12/,/вх. № И2402/15.11.12г./
На 15.11.2012 г. с вх. № И-2402, 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 „ЛАЙТ-ИН ГЕЙМ” ООД,
гр. Пловдив, за промяна в обстоятелствата, вписани в издадени лицензи за организиране
на хазартни игри с игрални автомати.
Искането е за вписване на промени в дадени на организатора Разрешения с №
И-2491/30.12.2010 г., № И-2181/03.01.2012 г., № И-2185/14.02.2012 г. на ДКХ и в
издадено на организатора Удостоверение за издаден лиценз № И-1883/17.09.2012 г. на
ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Внесена е дължимата държавна такса, поради което и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, чл. 32, 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:
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Да одобри вписаната промяна в Търговския регистър на „ЛАЙТ-ИН ГЕЙМ” ООД
със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, р-н „Централен”, ул. „Княз
Александър І” № 42, ЕИК: 115843114, представлявано от Николай Евтимов Евтимов управител, изразяваща се в промяна в управлението на дружество /на 12.11.2012 г. в
Търговския регистър е вписан като нов управител Николай Евтимов Евтимов, а Иван
Томов Незамов е заличен 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.
V. Предсрочно прекратяване действието на издаден лиценз (по чл. 35, ал. 1, т. 3 от
ЗХ):
1. За игрална зала:
1.ЕТ„ПИГИ-ПЕНКО НЕНЧЕВ”, гр. Ловеч /изх. № П-1076/14.11.12/
Със свое Решение № 2688/19.12.2009 г. ДКХ е дала Разрешение №
2690/30.12.2009 г. на ЕТ „ПИГИ-ПЕНКО НЕНЧЕВ”, гр. Ловеч за организиране на
хазартни игри с игрални автомати за срок от 5 (пет) години, считано от 20.02.2009 г., в
игрална зала с адрес: гр. Попово, област Търговище, ул. „Марко Николов” № 9 А.
Съгласно датите, обявени в Търговския регистър, на 15.09.2010 г. ЕТ „ПИГИПЕНКО НЕНЧЕВ” е прехвърлил цялото си търговско предприятие на
„КАЛТЕКС” ЕООД, гр. София с ЕИК: 200938365 (дружеството е вписано като
правоприемник), а на 07.10.2010 г. ЕТ „ПИГИ-ПЕНКО НЕНЧЕВ” е заличен като
търговец.
На основание Заповед № П-377/01.11.2010 г. на председателя на ДКХ, на
02.11.2010 г. е извършена пълна проверка в обект с адрес: гр. Попово, област
Търговище, ул. „Марко Николов” № 9 А. В хода на проверката е установено, че в обекта
се организират и провеждат хазартни игри без разрешение от ДКХ от
„КАЛТЕКС” ЕООД, с вписаните в Разрешение № 2690/30.12.2009 г. на ДКХ, дадено на
ЕТ „ПИГИ-ПЕНКО НЕНЧЕВ”, 10 /десет/ броя игрални автомати с 10 /десет/ броя
игрални места.
За установеното нарушение на чл. 4, ал. 1 от Закона за хазарта /ЗХ/ /отм./ е
съставен АУАН № 228/02.11.2010 г. срещу „КАЛТЕКС” ЕООД.
След като членовете на ДКХ прецениха и обсъдиха всички гореизложени
обстоятелства те приеха, че видно от извършениото вписване в търговския регистър
ЕТ „ПИГИ-ПЕНКО НЕНЧЕВ” е заличен като търговец на 07.10.2010 г. Поради това в
случая е налице предвиденото в чл. 35, ал. 1, т. 3 от ЗХ основание са прекратяване на
Разрешение № 2690/30.12.2009 г. на ДКХ.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1, чл. 22, ал. 1, т. 1, чл. 35,
ал. 1, т. 3 от ЗХ във връзка с § 7, ал. 1 от ПЗР на Закона за хазарта, Държавната комисия
по хазарта
Р Е Ш И:
Прекратява действието на Разрешение № 2690/30.12.2009 г., дадено на
ЕТ „ПИГИ-ПЕНКО НЕНЧЕВ” със седалище и адрес на управление: гр. Ловеч,
кв. „Младост”, бл. 316, вх. В, ет. 4, ап. 11, ЕИК: 110018478, представлявано от Пенко
Велков Ненчев /физическо лице-търговец/, за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Попово, област Търговище, ул. „Марко Николов”
№ 9 А, преди изтичане на срока му.
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Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
VІ. Разглеждане на писмени искания за издаване на лицензи за нови обекти:
1. За игрални зали:
1.1.„ХЕМУС ТУРС”ЕООД, гр. София /изх. № П-2228/13.11.12/,/вх. № И2228/11.10.12г./
На 11.10.2012 г. с вх. № И-2228, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 1, т. 11 и чл. 32
от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ХЕМУС ТУРС” ЕООД, 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. София, ул. „Боян Дановски” № 9.
На основание чл. 31, ал. 1, т. 1 и т. 9 от ЗХ и Заповед № З-456/12.10.2012 г. на
председателя на ДКХ г-жа Даниела Щрегарска е определена за член на Комисията, който
да наблюдава проверката и проучването по искането.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ е
извършена проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията
на нормативните актове.
Г-жа Щрегарска като наблюдаващ член на ДКХ заяви, че проверката и
проучването по подадените с искането документи е извършена в законоустановените
срокове и не са констатирани нарушения на законодателството уреждащо хазартната
дейност, както и че са спазени новите изисквания за издаване на първоначален лиценз по
ЗХ и че документите отговарят на изискванията на Наредбата за необходимите
документи за издаване на разрешения по Закона за хазарта във връзка с § 4, ал. 1 от ЗХ.
На основание чл. 26, ал. 4, т. 3 от ЗХ искателят е доказал предварително, че
направените инвестиции в игралната зала надвишават 400 000 лв., както и, че разполага
със средства за организиране на играта в размер не по-малък от 200 000 лв. съгласно
чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗХ. Предвид това не е необходимо ДКХ да посочва крайна дата за
представяне на доказателства за направени инвестиции. Внесена е дължимата държавна
такса, поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1, т. 11,
чл. 26, ал. 4, т. 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:
I. Да издаде лиценз на „ХЕМУС ТУРС” ЕООД със седалище и адрес на
управление: гр. София, р-н „Младост”, бул. „Цариградско шосе”, 7-ми километър, бл.
ЗИТ, вх. 2, ет. 3, ЕИК: 102817233, представлявано от Йонко Маринов Радков –
управител, за организиране на хазартни игри с игрални автомати за срок от 10 /десет/
години в игрална зала с адрес: гр. София, ул. „Боян Дановски” № 9.
В игралната зала ще бъдат инсталирани и експлоатирани 43 /четиридесет и три/
броя игрални автомата с 50 /петдесет/ броя игрални места.
II. Да утвърди на „ХЕМУС ТУРС” ЕООД за игралната зала по т. І:
1. Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на
хазартни игри с игрални автомати в игрална зала.
2. Задължителни правила за организация на работата и финансов контрол при
провеждане на хазартни игри с игрални автомати и образци за счетоводна отчетност в
игрална зала.
3. Задължителни изисквания към игрална зала с игрални автомати по отношение
вида на помещенията, минималната площ и разпределението на помещенията, както и
необходимото техническо оборудване за контрол.
III. В игралната зала ще бъдат инсталирани 5 /пет/ броя системи за формиране на
премия джакпот:
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- тип BGJP 20.11, версия 1.01, идентификационен № JP 120424-011, която ще
отчислява 1% от залозите, направени чрез свързаните в системата 6 броя игрални
автомата;
- EGT Progressive Jackpot тип VGJP1, идентификационен № 09714, която ще
отчислява 1% от залозите, направени чрез свързаните в системата 2 броя игрални
автомата;
- тип Classic Blend Jackpot System (CBJS), идентификационен № CBJS 03386,
която ще отчислява 1% от залозите, направени чрез свързаните в системата 16 броя
игрални автомата;
- тип MAGIC COIN JACKPOT, идентификационен № MC JP 07-033 STCB, която
ще отчислява 1% от залозите, направени чрез свързаните в системата 39 броя игрални
автомата;
- тип BGJP 60-04, версия Fusion, идентификационен № JP 120424-012, която ще
отчислява 1.8% от залозите, направени чрез свързаните в системата 4 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
EGT Progressive Jackpot тип VGJP1
Classic Blend Jackpot System (CBJS)

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

4.

MAGIC COIN JACKPOT

„Мeджик Коин” ЕООД

5.

BGJP 60-04, Fusion

„Казино Технологии” АД

Идентификационен номер
JP 120424-011
09714
CBJS 03386
MC JP 07-033
STCB
JP 120424-012

Удостоверение за Процент на
одобрен тип ДП отчисления
003
1.0
011
1.0
022.1
1.0
030.3

1.0

052

1.8

На основание чл. 23, ал. 3 от ЗХ на заседанието присъстваха г-жа Анна Велкова
Велева и г-жа Нели Евлогиева Иванова, в качеството им на упълномощени
представители на г-н Йонко Маринов Радков - управител на „ХЕМУС ТУРС” ЕООД.
Представят пълномощни рег. № 5411/28.12.2010 г. и № 848/31.03.2010 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.
1.2.„БРИЗ - М”ЕООД, гр. София /изх. № П-2357/20.11.12/,/вх. № И-2357/08.11.12г./
На 08.11.2012 г. с вх. № И-2357, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 1, т. 11 и чл. 32
от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „БРИЗ-М” ЕООД, гр. София, за
издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати, за срок от 5
/пет/ години в игрална зала с адрес: гр. София, район „Искър”, бул. „Професор Цветан
Лазаров” № 114.
На основание чл. 31, ал. 1, т. 1 и т. 9 от ЗХ и Заповед № З-525/09.11.2012 г. на
председателя на ДКХ г-н Васил Панов 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 Панов 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
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документите отговарят на изискванията на Наредбата за документите, необходими за
издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за извършване на
промени в тях.
На основание чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗХ искателят е доказал предварително направени
инвестиции в игралната зала в размер не по-малък от 100 000 лв. и средства за
организиране на играта в размер не по-малък от 200 000 лв. Предвид това не е
необходимо ДКХ да посочва крайна дата за представяне на доказателства за направени
инвестиции. Внесена е дължимата държавна такса, поради което и на основание чл. 33,
ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1, т. 11 и чл. 69, ал. 1 и 3 от Закона за хазарта,
председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта да разгледа
направеното искане и да вземе решение, с което:
І. Да издаде лиценз на „БРИЗ-М” ЕООД със седалище и адрес на управление:
гр. София, район „Искър”, ж.к. „Дружба 2”, до бл. 218, обект „Бриз”, ЕИК: 131386348,
представлявано от Евтим Христов Велев – управител, за организиране на хазартни игри
с игрални автомати за срок от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес: гр. София, район
„Искър”, бул. „Професор Цветан Лазаров” № 114.
В игралната зала ще бъдат инсталирани и експлоатирани 41 /четиридесет и един/
броя игрални автомата с 50 /петдесет/ броя игрални места.
II. Да утвърди на „БРИЗ-М” 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, както и
необходимото техническо оборудване за контрол.
III. В игралната зала ще бъдат инсталирани 6 /шест/ броя системи за формиране
на премия джакпот:
- тип BGJP 20.11, версия 1.01, идентификационен № JP 060115-011, която ще
отчислява 1% от залозите, направени чрез свързаните в системата 10 /десет/ броя игрални
автомата;
- тип Classic Blend Jackpot System (CBJS), идентификационен № CBJS 03781,
която ще отчислява 1,5% от залозите, направени чрез свързаните в системата 12
/дванадесет/ броя игрални автомата;
- EGT Progressive Jackpot тип VGJP1, идентификационен № 05103, която ще
отчислява 1.5% от залозите, направени чрез свързаните в системата 4 /четири/ броя
игрални автомата.
- тип BGJP 30-04, версия 1.01, идентификационен № JP 061208-024, която ще
отчислява 4,5% от залозите, направени чрез свързаните в системата 8 /осем/ броя игрални
автомата;
- Mystery Day Jackpot System тип MDJS-900, идентификационен № 200048, която
ще отчислява 1% от залозите, направени чрез свързаните в системата 2 /два/ броя
игрални автомата;
- King Games тип Multi Net 2, идентификационен № 007-04025, която ще
отчислява 0,5% 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:
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№

Тип, версия

Производител

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

BGJP 20.11, 1.01
Classic Blend Jackpot System (CBJS)
EGT Progressive Jackpot тип VGJP1
BGJP 30-04, 1.01
Mystery Day Jackpot System тип MDJS-900

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

King Games тип Multi Net 2

Идентификационен номер
JP 060115-011
CBJS 03781
05103
JP 061208-024
200048
007-04025

Удостоверение за Процент на
одобрен тип ДП отчисления
003
1.0
022
1.5
011
1.5
020
4.5
094
1.0
028
0.5

На основание чл. 23, ал. 3 от ЗХ на заседанието присъства г-н Евтим Христов
Велев, в качеството му на управител на „БРИЗ-М” ЕООД.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
ПО СЕДМИ РАЗДЕЛ - Разглеждане на писмени искания за издаване на лицензи за
обекти, в които са се организирали хазартни игри:
1. За игрални зали:
1.1.ЕТ„АНГЕЛ ЗАРКОВ-БИЛИ-92”ООД, гр. София /изх. № П-2109/09.11.12/,/вх. №
И-2109/25.09.12г./
Постъпило е писмено искане с вх. № И-2109/25.09.2012 г. от ЕТ „АНГЕЛ
ЗАРКОВ - БИЛИ-92”, гр. София до ДКХ за даване на разрешение за организиране на
хазартни игри с игрални автомати, за срок от 5 (пет) години в игрална зала с адрес: гр.
Самоков, ул. „Житна чаршия” № 3.
На основание чл. 31, ал. 1, т. 1 и т. 9 от ЗХ и Заповед № З-423/27.09.2012 г. на
председателя на ДКХ г-н Сергей Кацаров е определен за член на Комисията, който да
наблюдава проверката и проучването по искането.
По подадените документи е извършена проверка и проучване в
законоустановения срок относно спазването на изискванията на Закона за хазарта /ЗХ/ и
Наредбата за необходимите документи за издаване на разрешения по Закона за хазарта
във връзка с § 4, ал. 1 от ПЗР на ЗХ /Наредбата/ /отм. ДВ бр. 85от 06.11.2012 г./. Г-н
Кацаров като наблюдаващ член на ДКХ заяви, че проверката и проучването по
подадените с искането документи е извършена в законоустановените срокове. Внесена е
дължимата държавна такса.
Комисията пристъпи към разглеждане и обсъждане на искане с вх. №
И-2109/25.09.2012 г. и на всички представени от искателя документи. Във връзка с
доказване на обстоятелствата по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗХ ДКХ установи следното:
В подадената декларация по чл. 5, т. 7, б. „д” от Наредбата /отм./ (чл. 5, ал. 3 и
ал. 4 от ЗХ /отм./) са декларирани средства за организиране и провеждане на хазартна
дейност в размер на 250 000 лв. от дейността на искателя.
На следващо място за доказване на направените инвестиции в залата по чл. 5,
ал. 1, т. 3 от ЗХ на ДКХ е представена фактура № 0000003014/08.07.2008 г. за
придобиване на 8 бр. игрални автомати и 4 бр. джакпот контролера с получател
ЕТ „АНГЕЛ ЗАРКОВ – БИЛИ – 92” и доставчик „ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ” ООД,
гр. София. Фактурата е нотариално заверен препис и е на обща стойност от 21 120 лв.
/двадесет и една хиляди и сто и двадесет лева/. С представената фактура искателят е
придобил 2 бр. игрални автомати и 1 бр. джакпот система, вписани на позиции № 13 и
14 в таблица № 1 и позиция № 4 в таблица № 2 на представения Списък на игралните
автомати, с които ще се организират и провеждат хазартни игри в игрална зала/игрално
казино.
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Съгласно разпоредбата на чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗХ искателят е длъжен да представи
на ДКХ документи доказващи направени инвестиции в размер, не по-малък от 100 000
лв. и средства за организиране на играта в размер не по-малък от 200 000 лв. или общо
300 000 лв.
Във връзка с тези обстоятелства от ЕТ „АНГЕЛ ЗАРКОВ – БИЛИ – 92” е
изискано представянето на нотариално заверени декларации в т.ч. и за обстоятелствата
по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗХ.
В законоустановения срок по чл. 33, ал. 5 от ЗХ с писмо вх. № И-2109/02.11.2012
г. на ДКХ е представена нотариално заверена декларация от Ангел Стефанов Зарков за
обстоятелствата по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗХ, с която са декларирани средства за
организиране на играта в размер на 200 000 лв., без да се посочи произходът на
средствата, съгласно изискването на чл. 5, ал. 3 от ЗХ. От едноличния търговец не са
представени други документи, доказващи направени инвестиции в игралната зала в
размер не по-малък от 100 000 лв.
В случая от организатора не са представени документи, доказващи
притежаването на средствата за извършване на инвестициите по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
както и документи за техния произход, а също и за произхода на средствата за
организиране на игрите.
На следващо място ДКХ констатира, че представените от искателя за
утвърждаване: Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане
на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала и Задължителни правила за
организация на работа и финансовия контрол при провеждане на хазартни игри с
игрални автомати и образци за счетоводна отчетност в игрална зала не са в съответствие
с разпоредбите на ЗХ, обн. ДВ, бр. 26 от 30.03.2012 г., в сила от 01.07.2012 г. В случая
несъответствието се изразява в изписването на разпоредби от отменения ЗХ.
Разгледаха се представените писмени доказателства за спазване на отстоянието
по чл. 44, ал. 1 от ЗХ, както следва:
- Скица-извадка от Кадастралната карта /КК/ на гр. Самоков в мащаб 1:1000,
изготвена от СГКК, с начертан маршрут от инж. Кирил Андреев Атанасов от главния
вход на игралната зала до най-близкия вход на оградата на „Техникум по туризъм”,
гр. Самоков – 340 м. Скицата-извадка обхваща радиус, не по-малък от 300 м. от главния
вход на обекта, в който ще се организират и провеждат хазартни игри.
- Удостоверение с изх. № 2600-521/10.09.2012 г. за спазено отстояние, издадено
от община Самоков.
Предвид обстоятелството, че в гр. Самоков има влязла в сила КК
удостоверението за спазено отстояние следва да бъде издадено от СГКК или от
правоспособно да извършва дейности по кадастъра лице /чл. 44, ал. 3 от ЗХ/.
Във връзка с това от искателя е изискано представянето на скица – извадка от
одобрена кадастрална карта за територията, на която се намира обектът, и удостоверение
за спазено отстояние, изготвени в съответствие с изискванията на чл. 44, ал. 1 - 3 от ЗХ –
оригинал или официално заверен препис.
В законоустановения срок по чл. 33, ал. 5 от ЗХ в ДКХ е постъпило писмо с вх. №
И-2109/02.11.2012 г., с което искателят не е представил изисканото удостоверение за
спазено отстояние и удостоверение от община Самоков, от което да е видно, че в радиус
от 300 м. от главния вход на игралната зала не попадат домове за деца, лишени от
родителски грижи.
Предвид гореизложените обстоятелства на основание чл. 23, ал. 3 от ЗХ на
заседанието на ДКХ на 21.11.2012 г. бе поканен и присъства г-н Ангел Стефанов Зарков
/физическо лице – търговец/. Същият бе запознат с изложената фактическа обстановка.
На поставени въпроси във връзка с произхода на декларираните парични средства г-н
Зарков заяви, че те са от дейността на едноличния търговец. Относно обстоятелството,
че не са представени документи за направени инвестиции в игралната зала,
представителят обясни, че това е така, тъй като същите ще бъдат доказани в 6 месечен
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срок от дата на решението на ДКХ за издаване на лиценз. На следващо място г-н Зарков
обясни, че представените за утвърждаване Задължителни игрални условия и правила за
организиране и провеждане на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала и
Задължителни правила за организация на работа и финансовия контрол при провеждане
на хазартни игри с игрални автомати и образци за счетоводна отчетност в игрална зала,
които не са в съответствие с разпоредбите на ЗХ ще бъдат коригирани в посочен от ДКХ
срок. На въпроси, касаещи непредставеното удостоверение за спазено отстояние и
непредставеното удостоверение от община Самоков, от което да е видно, че в радиус от
300 м. от главния вход на игралната зала не попадат домове за деца, лишени от
родителски грижи г-н Зарков, заяви че са представени всички документи, които са били
изискани от ЕТ „АНГЕЛ ЗАРКОВ - БИЛИ-92”.
Предвид гореизложеното членовете на ДКХ намират, че от искателя не са
представени:
- документи, доказващи притежаването на средствата за извършване на
инвестициите по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗХ, както и документи за техния произход, а също и
за произхода на средствата за организиране на играта, съгласно чл. 5, ал. 3 от ЗХ;
- Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на
хазартни игри с игрални автомати в игрална зала и Задължителни правила за
организация на работа и финансовия контрол при провеждане на хазартни игри с
игрални автомати и образци за счетоводна отчетност в игрална зала с коректно
изписване на разпоредбите на ЗХ;
- удостоверение за спазено отстояние, издадено от правоспособно лице, което
може да извършва дейности по кадастър, геодезия и картография, съгласно чл. 44, ал. 3
от ЗХ, както и удостоверение от община Самоков, от което да е видно, че в радиус от
300 м. от главния вход на игралната зала не попадат домове за деца, лишени от
родителски грижи.
С оглед гореизложеното и на основание, чл. 25, ал. 1, във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 1, чл. 5, ал. 3, чл. 8, ал. 2 и чл. 44, ал. 3 от Закона за хазарта, Държавната комисия по
хазарта
Р Е Ш И:
Отказва издаването на първоначален лиценз на ЕТ „АНГЕЛ ЗАРКОВ - БИЛИ-92”
със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Красно село”, ул. „Борово” №
52, вх. Б, ет. 2, ап. 45, ЕИК: 040379768, представляван от Ангел Стефанов Зарков
/физическо лице – търговец/, за организиране на хазартни игри с игрални автомати за
срок от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес: гр. Самоков, ул. „Житна чаршия” № 3.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.2.„ГРАНД КАЗИНО - 2”ООД, гр. София /изх. № П-2263/20.11.12/,/вх. № И2263/18.10.12г./
На 18.10.2012 г. с вх. № И-2263, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 1, т. 11 и чл. 32
от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ГРАНД КАЗИНО - 2” ООД, 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. Пазарджик, бул. „България” № 1.
На основание чл. 31, ал. 1, т. 1 и т. 9 от ЗХ и Заповед № З-475/19.10.2012 г. на
председателя на ДКХ г-жа Даниела Щрегарска е определена за член на Комисията, който
да наблюдава проверката и проучването по искането.
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В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ е
извършена проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията
на нормативните актове.
Г-жа Щрегарска като наблюдаващ член на ДКХ заяви, че проверката и
проучването по подадените с искането документи е извършена в законоустановените
срокове и не са констатирани нарушения на законодателството уреждащо хазартната
дейност, както и че са спазени новите изисквания за издаване на първоначален лиценз по
ЗХ и че документите отговарят на изискванията на Наредбата за необходимите
документи за издаване на разрешения по Закона за хазарта във връзка с § 4, ал. 1 от ЗХ.
На основание чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗХ искателят е доказал предварително направени
инвестиции в игралната зала в размер не по-малък от 100 000 лв. и средства за
организиране на играта в размер не по-малък от 200 000 лв. Предвид това не е
необходимо ДКХ да посочва крайна дата за представяне на доказателства за направени
инвестиции. Внесена е дължимата държавна такса, поради което и на основание чл. 33,
ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1, т. 11 и чл. 69, ал. 1 и 3 от Закона за хазарта,
председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта да разгледа
направеното искане и да вземе решение, с което:
І. Да издаде лиценз на „ГРАНД КАЗИНО - 2” ООД със седалище и адрес на
управление: гр. София, район „Лозенец”, ул. „Кричим” № 63, ЕИК: 175256623,
представлявано от Тодор Найденов Шопов - управител и Галин Тотьов Василев управител, заедно и поотделно, за организиране на хазартни игри с игрални автомати за
срок от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес: гр. Пазарджик, бул. „България” № 1.
В игралната зала ще бъдат инсталирани и експлоатирани 43 /четиридесет и три/
броя игрални автомати с 56 /петдесет и шест/ броя игрални места.
II. Да утвърди на „ГРАНД КАЗИНО - 2” ООД за игралната зала по т. І:
1. Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на
хазартни игри с игрални автомати в игрална зала;
2. Задължителни правила за организация на работата и финансов контрол при
провеждане на хазартни игри с игрални автомати и образци за счетоводна отчетност в
игрална зала;
3. Задължителни изисквания към игрална зала с игрални автомати по отношение
вида на помещенията, минималната площ и разпределението на помещенията, както и
необходимото техническо оборудване за контрол.
III. В игралната зала ще бъдат инсталирани 3 /три/ броя системи за формиране на
премия джакпот:
- тип BGJP 20.11, версия 1.01, идентификационен № JP 080314-103, която ще
отчислява 1% от залозите, направени чрез свързаните в системата 4 броя игрални
автомата;
- тип Classic Blend Jackpot System (CBJS), идентификационен № 03726, която ще
отчислява 1.7% от залозите, направени чрез свързаните в системата 19 броя игрални
автомата;
- тип Casino Link System, идентификационен № 024, която ще отчислява 1% от
залозите, направени чрез свързаните в системата 39 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
Classic Blend Jackpot System (CBJS)
Casino Link System

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

Идентификационен номер
JP 080314-103
03726
024

Удостоверение за Процент на
одобрен тип ДП отчисления
003
1.0
022
1.7
051
1.0

На основание чл. 23, ал. 3 от ЗХ на заседанието присъства г-жа Бисерка
Мирославова Драганова, в качеството й на упълномощен представител на г-н Галин
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Тотьов Василев - управител на „ГРАНД КАЗИНО - 2” ООД. Представя пълномощно рег.
№ 14699/18.10.2012 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 ОСМИ РАЗДЕЛ - Разглеждане на писмени искания за продължаване на срока
на действие (по чл. 36, ал. 1 от ЗХ) на издадени лицензи:
1. За игрални зали:
1.1.„ГЕЙМЪР-2001”ЕООД, гр. София /изх. № П-2138/09.11.12/,/вх. № И2138/01.10.12г./
На 01.10.2012 г. с вх. № И-2138, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 1 и чл. 32 от
Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ГЕЙМЪР-2001” ЕООД, гр. София, на
основание чл. 36, ал. 1 от Закона за хазарта, за продължаване срока на издадено
Удостоверение за издаден лиценз № И-2016/03.10.2012 г., за организиране на хазартни
игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, район „Подуяне”,
ул. „Макгахан” – пазара.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
необходимите документи за издаване на разрешения по Закона за хазарта във връзка с
§ 4, ал. 1 от ЗХ.
На основание § 7, ал. 2 и 3 от ПЗР на ЗХ във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗХ
искателят е доказал направени инвестиции в игралната зала в размер не по-малък от
100 000 лв. и средства за организиране на играта в размер не по-малък от 200 000 лв.
Поради това и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1, чл. 32 и чл. 36, ал.
1 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по
хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
Да продължи срока на действие на издадения лиценз с пет години на „ГЕЙМЪР2001” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Лозенец”,
ул. „Златовръх” № 37, ЕИК: 130602533, представлявано от Митко Цветанов Тодоров управител, за организиране на хазартни игри в игрална зала с адрес: гр. София, район
„Подуяне”, ул. „Макгахан” – пазара с 46 /четиридесет и шест/ броя игрални автомата с
50 /петдесет/ броя игрални места.
На основание чл. 23, ал. 3 от ЗХ на заседанието присъстваха г-жа Теменужка
Стоянова Томова – главен счетоводител на дружеството и адв. Милена Цанкова
Гледжарка, в качеството й на упълномощен представител на г-н Митко Цветанов
Тодоров - управител на „ГЕЙМЪР-2001” ЕООД. Представя пълномощно от 01.10.2012 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.
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1.2.„ВЕНИС КАЗИНОС”ООД, гр. София /изх. № П-2355/16.11.12/,/вх. № И2355/08.11.12г./
На 08.11.2012 г. с вх. № И-2355, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 1 и чл. 32 от
Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ВЕНИС КАЗИНОС” ООД, гр. София,
на основание чл. 36, ал. 1 от Закона за хазарта, за продължаване срока на издаден Лиценз
№ И-2268/06.11.2012 г. за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална
зала с адрес: гр. София, бул. „Васил Левски” № 29.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях.
На основание § 7, ал. 2 и 3 от ПЗР на ЗХ във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗХ
искателят е доказал направени инвестиции в игралната зала в размер не по-малък от
100 000 лв. и средства за организиране на играта в размер не по-малък от 200 000 лв.
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 продължи срока на действие на издадения лиценз с пет години на „ВЕНИС
КАЗИНОС” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Искър” № 14,
ЕИК: 131004720, представлявано от Георги Методиев Карабельов – управител, за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София,
бул. „Васил Левски” № 29, с 40 /четиридесет/ броя игрални автомата с 50 /петдесет/ броя
игрални места, както следва:
В игралната зала са в експлоатация 2 /два/ броя системи за формиране на премия
джакпот:
№

Тип, версия

Производител

1.
2.

BGJP 20.11, 1.01
Casino Link System

“Казино Технологии” АД
Progressive Gaming Int. Corporation

Идентификационен номер
JP080314-105
013

Удостоверение за
одобрен тип ДП
003
051

Процент на
отчисление
1.0
1.0

На основание чл. 23, ал. 3 от ЗХ на заседанието присъства г-н Георги Методиев
Карабельов, в качеството му на управител на на „ВЕНИС КАЗИНОС” ООД.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
ПО ДЕВЕТИ РАЗДЕЛ - Разглеждане на писмени искания за промени във вече
издаден лиценз и за продължаване на срока на действие (по чл. 36, ал. 1 от ЗХ) на
този лиценз:
1. За игрална зала:
1.1.„ДЕБИТ”ООД, гр. Монтана /изх. № П-2353/13.11.12/,/вх. № И-2353/08.11.12г./
На 08.11.2012 г. с вх. № И-2353, 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 “ДЕБИТ” ООД,
гр. Монтана, за увеличаване с 1 /един/ брой игрален автомат и утвърждаване на промени
в Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
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игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Берковица, област Монтана,
ул. “Николаевска” № 15.
Искането е за вписване на промени в даденото на организатора Разрешение №
И-224/12.03.2012 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 документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни такси, поради което и на
основание чл. 33, ал. 9, във връзка с 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
“ДЕБИТ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Монтана, ул. “Княз Александър
Батенберг” № 53, ЕИК: 111530638, представлявано заедно и поотделно от Иванка
Тодорова Стаменова и Детелин Борисов Стаменов – управители, изразяващи се в
увеличаване с 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Берковица,
област Монтана, ул. “Николаевска” № 15:
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 15 /петнадесет/ броя
игрални автомати с 15 /петнадесет / броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на “ДЕБИТ” ООД, гр. Монтана, 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:
- EGT Progressive Jackpot, VGJP1, с идентификационен № 05101 - /от 4 на 5/;
- ST-JPD, 1.01, с идентификационен № 0338 - /от 14 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.
1.2.„ДЕБИТ”ООД, гр. Монтана /изх. № П-2253/13.11.12/,/вх. № И-2253/17.10.12г./
На 17.10.2012 г. с вх. № И-2253, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 1 и чл. 32 от
Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ДЕБИТ” ООД, гр. Монтана, на
основание чл. 36, ал. 1 от Закона за хазарта, за продължаване срока на дадено
Разрешение № И-224/12.03.2012 г. за организиране на хазартни игри с игрални автомати
в игрална зала с адрес: гр. Берковица, област Монтана, ул. „Николаевска” № 15.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
необходимите документи за издаване на разрешения по Закона за хазарта във връзка с
§ 4, ал. 1 от ЗХ.
На основание § 7, ал. 2 и 3 от ПЗР на ЗХ във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗХ
искателят е доказал направени инвестиции в игралната зала в размер не по-малък от
100 000 лв. и средства за организиране на играта в размер не по-малък от 200 000 лв.
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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 продължи срока на действие на издадения лиценз с пет години на
„ДЕБИТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Монтана, ул. „Княз Александър
Батенберг” № 53, ЕИК: 111530638, представлявано от Иванка Тодорова Стаменова управител и Детелин Борисов Стаменов - управител, заедно и поотделно, за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Берковица,
област Монтана, ул. „Николаевска” № 15, с 15 /петнадесет/ броя игрални автомата с 15
/петнадесет/ броя игрални места, както следва:
В игралната зала са в експлоатация 4 /четири/ броя системи за формиране на
премия джакпот:
№

Тип, версия

Производител

1.
2.
3.
4.

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

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

Идентификационен номер
JP090507-117
05101
05212
0338

Удостоверение за
одобрен тип ДП
003
011
011
061

Процент на
отчисление
1.0
1.5
1.5
1.1

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
ПО ДЕСЕТИ РАЗДЕЛ - Разглеждане на писмени искания за промени във вече
издадени лицензи:
1. За игрални казина:
1.1.„РИДЖЪНТ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ”ЕООД, гр. София /изх. № П-2179/09.11.12/,/вх.
№ И-2179/05.10.12г./
На 05.10.2012 г. с вх. № И-2179, 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 „РИДЖЪНТ
ИНТЕРНЕШЪНЪЛ” ЕООД, гр. София, за подмяна на 9 /девет/ броя игрални автомата в
игрално казино с адрес: област София, гр. Правец, кв. „Езерото” № 8, хотел „РИУ
ПРАВЕЦ РИЗОРТ ГОЛФ И СПА”, казино „Правец”.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Удостоверение
за издаден лиценз № И-1690/23.07.2012 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 във връзка с
§ 4, ал. 1 от ЗХ. Внесена е дължимата държавна такса, поради което и на основание
чл. 33, ал. 9, във връзка с 22, ал. 1, т. 3, чл. 38, ал. 1 и 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
„РИДЖЪНТ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София,
район „Слатина”, ул. „Постоянство” № 67А, ЕИК: 200899624, представлявано от Ерик
Паскал Маза – управител, за подмяна на 9 /девет/ броя игрални автомата в игрално
казино с адрес: област София, гр. Правец, кв. „Езерото” № 8, хотел „РИУ ПРАВЕЦ
РИЗОРТ ГОЛФ И СПА”, казино „Правец”.
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След промените в игралното казино ще бъдат в експлоатация 11 /единадесет/
броя игрални маси и 29 /двадесет и девет/ броя игрални автомата с 29 /двадесет и девет/
броя игрални места.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.2.„КАЗИНО ЕЛИТ”АД, гр. София /изх. № П-2346/13.11.12/,/вх. № И2346/07.11.12г./
На 07.11.2012 г. с вх. № И-2346, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 32,
чл. 38, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „КАЗИНО
ЕЛИТ” АД, гр. София, за подмянa на 6 /шест/ 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: с. Кулата, община Петрич, област Благоевград,
магистрално шосе “Е -79”.
Искането е за вписване на промени в издадено Удостоверение за издаден лиценз
№ И-1979/08.10.2012 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 документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни такси, поради което и на
основание чл. 33, ал. 9, във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и 11, чл. 38, ал. 1 - 3 и чл. 69, ал. 1 и
3 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по
хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
І. Да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на
„КАЗИНО ЕЛИТ” АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к.
„Надежда 2”, бл. 204, вх. А, ет. 1, ап. 2, ЕИК: 130333450, представлявано от Махер
Абдула Хасан, изразяващи се в подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомати в игрално
казино с адрес: с. Кулата, община Петрич, област Благоевград, магистрално шосе
“Е -79”.
След промените в игралното казино ще бъдат в експлоатация 12 /дванадесет/ броя
игрални маси и 268 /двеста шестдесет и осем/ броя игрални автомати с 279 /двеста
седемдесет и девет / броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „КАЗИНО ЕЛИТ” АД, гр. София, Задължителни игрални
условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри в игрално казино,
включващи следните промени:
1. Деинсталиране на 1 /един/ брой система за формиране на премия джакпот:
- Atronic Progressive Link, Cash Fever, с идентификационен № 1102804001.
2. Промяна на броя взаимно свързани автомати към системи за формиране на
премия джакпот:
- BGJP 60-04, Fusion, с идентификационен № JP081220-078 - /от 12 на 10/;
- BGJP 60-04, Fusion, с идентификационен № JP100422-023 - /от 16 на 30/.
3. В чл. 69 се регламентират нови часове на провеждане на бонусите „Finix”,
общият тотал на бонусите за деня и размерът на бонусите, като досега съществуващият
„Летни бонуси Finix” се заменя със „Зимни бонуси Finix”.
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4. В чл.чл. 70-73 се регламентират процедурите по тегленията, както и датите, на
които няма да се теглят предвидените дневни бонуси за „Зимни бонуси Finix”.
Всички бонуси са за сметка на организатора.
5. В игралното казино са инсталирани са 21 /двадесет и един/ броя системи за
формиране на премия джакпот, както следва:

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

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

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

JCS 00158

018

4,0

№

Тип, версия

Производител

Производствен номер

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

BGJP 20.11, 1.01
BGJP 20-11, 1.01
BGJP 20-11, 1.01
BGJP 20-11, 1.01
BGJP 20.11, 1.01
BGJP 20.11, 1.01
BGJP 20.11, 1.01
BGJP 20.11, 1.01
BGJP 20.11, 1.01
BGJP 50-04, 1.01
BGJP 60-04, Fusion
BGJP 60-04, Fusion
BGJP 60-04, Fusion
BGJP 60-04, Fusion
BGJP 60-04, Fusion
BGJP 60-04, Fusion
BGJP 60-04, Fusion
BGJP 60-04, Fusion
BGJP 60-04, Fusion
BGJP 60-04, Fusion
XCITE CASH EXPRESS,
ASP HYPERLINK

“Казино Технологии” АД
“Казино Технологии” АД
“Казино Технологии” АД
“Казино Технологии” АД
“Казино Технологии” АД
“Казино Технологии” АД
“Казино Технологии” АД
“Казино Технологии” АД
“Казино Технологии” АД
“Казино Технологии” АД
“Казино Технологии” АД
“Казино Технологии” АД
“Казино Технологии” АД
“Казино Технологии” АД
“Казино Технологии” АД
“Казино Технологии” АД
“Казино Технологии” АД
“Казино Технологии” АД
“Казино Технологии” АД
“Казино Технологии” АД
Aristocrat Ltd.
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Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.3.„АНГЛО-БОЛКАН”ООД, гр. София /изх. № П-2380/20.11.12/,/вх. № И2380/13.11.12г./
На 13.11.2012 г. с вх. № И-2380, 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 „АНГЛОБОЛКАН” ООД, гр. София, за подмянa на 4 /четири/ броя игрални автомати и
утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и правила за организиране и
провеждане на хазартни игри в игрално казино с адрес: гр. София, пл. „Света Неделя”
№ 5, хотел „ШЕРАТОН СОФИЯ ХОТЕЛ БАЛКАН”.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора Удостоверение за
издаден лиценз № И-2314/06.11.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни такси, поради което и на
основание чл. 33, ал. 9, във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и 11, чл. 38, ал. 1 - 3 и чл. 69, ал. 1 и
3 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по
хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
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І. Да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на „АНГЛОБОЛКАН” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Средец”,
пл. „Света Неделя” № 5, ЕИК: 831119989, представлявано от ЙОЗДЖАН ЕРЮЛГЕН управител, изразяващи се в подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомати в игрално
казино с адрес: гр. София, пл. „Света Неделя” № 5, хотел „ШЕРАТОН СОФИЯ ХОТЕЛ
БАЛКАН”.
След промените в игралното казино ще бъдат в експлоатация 9 /девет/ броя
игрални маси и 59 /петдесет и девет/ броя игрални автомати с 66 /шестдесет и шест/ броя
игрални места.
ІІ. Да утвърди на „АНГЛО-БОЛКАН” ООД, гр. София, Задължителни игрални
условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри в игрално казино,
включващи следните промени:
1. Деинсталиране на 1 /един/ брой система за формиране на премия джакпот:
- BGJP 60-04, Fusion, с идентификационен № JP101018-101.
2. Промяна на броя взаимно свързани автомати към система за формиране на
премия джакпот:
- BGJP 60-04, Fusion, с идентификационен № JP070226-030- /от 4 на 10/.
3. След промяната в игралното казино ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
№

Тип, версия

Производител

Идент. номер

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

BGJP 20.11, 1.01
BGJP 60-04, Fusion
Classic Blend Jackpot System (CBJS)
Atronic Progressive Link, King Kong Cash
Ultra Hit Progressive
Mystery Jackpot тип PR-08

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

JP 070226-029
JP 070226-030
CBJS 73121
65058525
A08264001280
PR-08 11187900

Уд-ние за
одобрен тип
003
052
022
054
100
077

Процент
на отчисл
2.0
2.0
3.0
4.0
4.8
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.
1.4.„ЕНТЕРТЕЙМАНТ”АД, гр. Пловдив /изх. № П-2400/20.11.12/,/вх. № И2400/15.11.12г./
На 15.11.2012 г. с вх. № И-2400, 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
„ЕНТЕРТЕЙМАНТ” АД, гр. Пловдив, увеличаване с 14 /четиринадесет/ броя игрални
автомати и утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и правила при
организиране и 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-2141/29.10.2012 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 документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни такси, поради което и на
основание чл. 33, ал. 9, във връзка с 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 38, ал. 1 - 3, чл. 69, ал. 1 и 3
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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
„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
увеличаване с 14 /четиринадесет/ 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 130 /сто и тридесет/ броя игрални автомата със 144 /сто четиридесет и
четири/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „ЕНТЕРТЕЙМАНТ” АД, гр. Пловдив, Задължителни игрални
условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри в игрално казино,
включващи следните промени:
1. Инсталиране на 1/един/ брой система за формиране на премия джакпот:
- Mystery Jackpot, PR-08, с идентификационен № PR-08 11187901.
2. Промяна на броя на взаимно свързаните игрални автомати към система за
формиране на премия джакпот:
- Classic Blend Jackpot System (CBJS), с идент. № CBJS 05446 - /от18 на 28/.
3. След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
№

Тип, версия

Производител

Идент. номер

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

BGJP 30-04, 1.01
Classic Blend Jackpot System (CBJS)
Mystery Jackpot, PR-08
Mystery Jackpot, PR-08
Amatic
Mystery Jackpot, PR-08

“Казино Технологии” АД
“Евро Геймс Технолоджи” ООД
S.C.Techno Gaming Solution S.R.L.
S.C.Techno Gaming Solution S.R.L.
Amatic Industries GmbH
S.C. Techno Gaming Solution S.R.L

JP 070924-124
CBJS 05446
PR-08 11187766
PR-08 11187897
FU120116-001
PR-08 11187901

Уд-ние за
одобрен тип ДП
020
022
077
077
101
077

Процент на
отчисл.
4,5
1,0
2,0
2,0
1,99
2,0

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2. За игрални зали:
2.1.„ЕЛ ПИ ГРУП БЪЛГАРИЯ”ЕООД, гр. Симитли /изх. № П-2241/08.11.12/,/вх. №
И-2241/15.10.12г./
На 15.10.2012 г. с вх. № И-2241, 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 „ЕЛ ПИ ГРУП
БЪЛГАРИЯ” EООД, гр. Симитли, за подмяна на 8 /осем/ 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. Кресна, ул. „Македония” № 94.
Искането е за вписване на промени в дадено на организатора Разрешение №
И-1463/01.09.2010 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
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необходимите документи за издаване на разрешения по Закона за хазарта във връзка с
§ 4, ал. 1 от ЗХ. 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 „ЕЛ ПИ
ГРУП БЪЛГАРИЯ” EООД със седалище и адрес на управление: гр. Симитли,
обл. Благоевград, общ. Симитли, ул. „Христо Ботев” № 23, ЕИК: 200287869,
представлявано от Любомир Володиев Захаринов - управител и Марио Володиев
Захаринов – управител, поотделно, изразяващи се в подмяна на 8 /осем/ броя игрални
автомата и намаляване с 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес:
гр. Кресна, ул. „Македония” № 94.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 15 /петнадесет/ броя
игрални автомати с 19 /деветнадесет/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „ЕЛ ПИ ГРУП БЪЛГАРИЯ” EООД, гр. Симитли,
Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на
хазартни игри с игрални автомати, включващи следните промени:
1. Промяна на размера на паричните средства, които могат да се изплащат в брой.
2. Деинсталиране на системи за формиране на премия джакпот - 2 /два/ броя:
- тип Classic Blend Jackpot System (CBJS), идентификационен номер 08607;
- BLITZ тип BSG JP-01C, идентификационен номер BSJ 2008294.
3. Инсталиране на система за формиране на премия джакпот - 1 /един/ брой:
- тип BGJP 60-04, версия Fusion, идентификационен номер JP121010 - 010.
4. Нова бонус игра:
- бонус игра с предметна награда – „SUPER BONUS – ЛЕК АВТОМОБИЛ”.
5. След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
№

Тип, версия

Производител

Идентификационен
номер

1.
2.

BGJP 20.11, 1.01
BGJP 60-04, Fusion

“Казино Технологии” АД
“Казино Технологии” АД

JP 081205-031
JP121010-010

Удостоверение
за одобрен тип
ДП
003
052

Процент на
отчисления
1.0
2.0

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.2.„ТРЕЖЪР ЛЕНД ЕНТЪРТЕЙМЪНТ”ЕООД, гр. София /изх. № П2262/08.11.12/,/вх. № И-2262/18.10.12г./
На 18.10.2012 г. с вх. № И-2262, 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 „ТРЕЖЪР ЛЕНД
ЕНТЪРТЕЙМЪНТ” ЕООД, гр. София, за увеличаване 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. Банско,
ул. „Глазне” № 5.
Искането е за вписване на промени в дадено на организатора Разрешение №
И-525/30.03.2012 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.
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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 във връзка с
§ 4, ал. 1 от ЗХ. 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
„ТРЕЖЪР ЛЕНД ЕНТЪРТЕЙМЪНТ” ЕООД със седалище и адрес на управление:
гр. София, р-н „Средец”, ж.к. „Яворов”, бл. 22, вх. „В”, ет. 2, ап. 4, ЕИК: 200390082,
представлявано от Паскал Стаматов Дойчев - управител, изразяващи се в увеличаване с
6 /шест/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Банско, ул. „Глазне” № 5.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 44 /четиридесет и
четири/ броя игрални автомата с 56 /петдесет и шест/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „ТРЕЖЪР ЛЕНД ЕНТЪРТЕЙМЪНТ” 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 системи за формиране на
премия джакпот:
- тип BGJP 30-04, версия 1.01, идентификационен номер JP081124-121;
- тип Classic Blend Jackpot System (CBJS), идентификационен номер CBJS 07580.
2. Промяна на размера на паричните средства, които могат да се изплащат в брой.
3. Промяна в условията за изплащане 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.
2.3.„ВИЛОКС ГРУП”ЕООД, гр. София /изх. № П-2288/13.11.12/,/вх. № И2288/23.10.12г./
На 23.10.2012 г. с вх. № И-2288, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 32,
чл. 38, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ВИЛОКС
ГРУП” ЕООД, гр. София, за подмяна на 14 /четиринадесет/ броя игрални 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. Дупница, пл. „Свобода” № 1, хотел
„Рила”.
Искането е за вписване на промени в даденото на организатора Разрешение №
И-1080/03.05.2012 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 във връзка с
§ 4, ал. 1 от ЗХ. 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:
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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, за подмяна на
14 /четиринадесет/ броя игрални автомата, увеличаване с 1 /един/ брой игрален автомат
в игрална зала с адрес: гр. Дупница, пл. „Свобода” № 1, хотел „Рила”.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 20 /двадесет/ броя
игрални автомата с 25 /двадесет и пет/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „ВИЛОКС ГРУП” ЕООД, гр. София,
Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на
хазартни игри с игрални автомати, включващи следните промени:
1. Подмяна на игрални автомати, свързани към система за формиране на премия
джакпот:
- тип OCTAVIAN, идентификационен № S4UT6B-OV12.
2. Промяна на броя игрални автомати, свързани към система за формиране на
премия джакпот:
- тип OCTAVIAN, идентификационен № S4UT6B-OV12.
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.„КАЗИНО ПЕРЛА - 3”ООД, гр. София /изх. № П-2294/08.11.12/,/вх. № И2294/24.10.12г./
На 24.10.2012 г. с вх. № И-2294, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, чл. 32, чл. 38,
ал. 1 и 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „КАЗИНО
ПЕРЛА - 3” ООД, гр. София, за увеличаване с 4 /четири/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр. Русе, ул. „Борисова” № 58, вх. 3, ет. 1.
Искането е за вписване на промяна в издадено на организатора Удостоверение за
издаден лиценз № И-2169/1.11.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
необходимите документи за издаване на разрешения по Закона за хазарта във връзка с
§ 4, ал. 1 от ЗХ. Внесена е дължимата държавна такса, поради което и на основание
чл. 33, ал. 9, във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и чл. 38, ал. 1 и 3 от Закона за хазарта,
председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта да разгледа
направеното искане и да вземе решение, с което:
Да даде разрешение за извършване на промяна 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, изразяваща се в увеличаване с 4 /четири/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр. Русе, ул. „Борисова” № 58, вх. 3, ет. 1.
След промяната в игралната зала ще бъдат експлоатирани 44 /четиридесет и
четири/ броя игрални автомата с 56 /петдесет и шест/ броя игрални места.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
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Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.5.„НАЦИОНАЛ ГРУП”ООД, гр. София /изх. № П-2330/09.11.12/,/вх. № И2330/31.10.12г./
На 31.10.2012 г. с вх. № И-2330, 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 „НАЦИОНАЛ
ГРУП” ООД, гр. София, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата с 10 /десет/ броя
игрални места с 3 /три/ броя игрални автомата с 8 /осем/ броя игрални места, в следствие
на което игралните места намаляват с 2 /два/ броя, увеличаване с 2 /два/ броя игрални
автомата с 10 /десет/ броя игрални места и утвърждаване на промени в Задължителни
игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални
автомати за игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ул. „Иван Вазов” № 98.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Удостоверение
за издаден лиценз № И-2168/01.11.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
необходимите документи за издаване на разрешения по Закона за хазарта във връзка с
§ 4, ал. 1 от ЗХ. 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
„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 подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата с
10 /десет/ броя игрални места с 3 /три/ броя игрални автомата с 8 /осем/ броя игрални
места, в следствие на което игралните места намаляват с 2 /два/ броя и увеличаване с
2 /два/ броя игрални автомата с 10 /десет/ броя игрални места в игрална зала с адрес:
гр. Пловдив, ул. „Иван Вазов” № 98.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 68 /шестдесет и осем/
броя игрални автомати с 81 /осемдесет и един/ 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:
Подмяна на игрални автомати, свързани към система за формиране на премия
джакпот:
- тип Classic Blend Jackpot System (CBJS), идентификационен номер CBJS 70004.
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.„УИН БЕТ”ООД, гр. София /изх. № П-2331/09.11.12/,/вх. № И-2331/31.10.12г./
На 31.10.2012 г. с вх. № И-2331, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 32,
чл. 38, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „УИН БЕТ” ООД,
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гр. София, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата с 10 /десет/ броя игрални места с
5 /пет/ броя игрални автомата с 5 /пет/ броя игрални места, в следствие на което
игралните места намаляват с 5 /пет/ броя, увеличаване 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. Бургас,
ул. „Хан Крум” № 5, х-л „Бургас”.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Удостоверение
за издаден лиценз № И-1953/19.09.2012 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 във връзка с
§ 4, ал. 1 от ЗХ. 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 „УИН
БЕТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Младост”,
ул. „Михаил Тенев” № 6, ет. 2, ЕИК: 131527592, представлявано от Христо Георгиев
Вулев – управител, изразяващи се в подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата с 10
/десет/ броя игрални места с 5 /пет/ броя игрални автомата с 5 /пет/ броя игрални места,
в следствие на което игралните места намаляват с 5 /пет/ броя и увеличаване с 6 /шест/
броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Бургас, ул. „Хан Крум” № 5,
х-л „Бургас”.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 42 /четиридесет и два/
броя игрални автомата с 49 /четиридесет и девет/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „УИН БЕТ” ООД, гр. София:
Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на
хазартни игри с игрални автомати, включващи следните промени:
1. Инсталиране на система за формиране на премия джакпот - 1 /един/ брой:
- CAT 4 CASH тип EGT-JS31, идентификационен номер 84034.
2. Промяна на броя игрални автомати, свързани към система за формиране на
премия джакпот:
- тип Classic Blend Jackpot System (CBJS), идентификационен номер CBJS 70002.
3. Подмяна на игрални автомати, свързани към система за формиране на премия
джакпот:
- Classic Blend Jackpot System (CBJS), идентификационен номер CBJS 70002.
4. След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
№

Тип, версия

Производител

1.
2.
3.
4.

BGJP 20.11 версия 1.01
BGJP 50-04 версия 1.01
Classic Blend Jackpot System (CBJS)
CAT 4 CASH тип EGT-JS31

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

Идентификационен номер
JP 080224-029
JP 071106-004
CBJS 70002
84034

Удостоверение за
одобрен тип ДП
003
031
022
095

Процент на
отчисление
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.
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2.7.„ЦЕЗАР”ООД, гр. Враца /изх. № П-2337/09.11.12/,/вх. № И-2337/02.11.12г./
На 02.11.2012 г. с вх. № И-2337, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, чл. 32, чл. 38,
ал. 1 - 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ЦЕЗАР” ООД, гр. Враца, за
подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Враца, ул. „Васил
Кънчов” № 76.
Искането е за вписване на промени в даденото на организатора Разрешение №
И-114/25.02.2011 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 във връзка с
§ 4, ал. 1 от ЗХ. Внесена е дължимата държавна такса, поради което и на основание
чл. 33, ал. 9, във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и чл. 38, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта,
председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта да разгледа
направеното искане и да вземе решение, с което:
Да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на
“ЦЕЗАР” ООД, със седалище и адрес на управление: гр.Враца, ул. „Васил Кънчов”
№ 76, ЕИК: 106045373, представлявано от Росен Михайлов Виденов - управител,
изразяващи се в подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. Враца, ул. „Васил Кънчов” № 76.
След подмяната в игралната зала ще бъдат разположени 20 /двадесет/ броя
игрални автомати 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.
2.8.„ОЛИМП 09”ООД, гр. Пловдив /изх. № П-2347/13.11.12/,/вх. № И-2347/07.11.12г./
На 07.11.2012 г. с вх. № И-2347, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 32,
чл. 38, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ОЛИМП 09” ООД,
гр. Пловдив, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата и утвърждаване на промени в
Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ж.к. „Тракия”,
ул. „Съединение” № 27а.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора Удостоверение за
издаден лиценз № И-1987/03.10.2012 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 документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни такси, поради което и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 38, ал. 1 – 3, чл. 69, ал. 1 и
3 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по
хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
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І. Да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на „ОЛИМП
09” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, район „Централен”,
пл. „Съединение” № 3, ет. 3, офис 310, ЕИК: 200437621, представлявано от Силвия
Монева Монева - управител, изразяващи се в подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ж.к. „Тракия”, ул. „Съединение” № 27а.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 53 /петдесет и три/
броя игрални автомата с 60 /шестдесет/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „ОЛИМП 09” ООД, гр. Пловдив:
Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на
хазартни игри с игрални автомати, включващи следните промени:
1. Подмяна на игрални автомати, свързани към система за формиране на премия
джакпот:
- тип Classic Blend Jackpot System (CBJS), идентификационен номер CBJS 08696.
2. Промени в бонус игри:
- Преустановява се провеждането на „Предметна бонус игра”.
- Нова бонификация лоялни клиенти.
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.„ОЛИМП 09”ООД, гр. Пловдив /изх. № П-2348/13.11.12/,/вх. № И-2348/07.11.12г./
На 07.11.2012 г. с вх. № И-2348, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 32,
чл. 38, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ОЛИМП 09” ООД,
гр. Пловдив, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата и утвърждаване на промени в
Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. Пловдив, район „Западен”,
кв. „Кишинев - Смирненски”, бул. „Пещерско шосе” № 61А.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора Удостоверение за
издаден лиценз № И-1986/03.10.2012 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 документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни такси, поради което и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 38, ал. 1 – 3, 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 „ОЛИМП
09” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, район „Централен”,
пл. „Съединение” № 3, ет. 3, офис 310, ЕИК: 200437621, представлявано от Силвия
Монева Монева - управител, изразяващи се в подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр. Пловдив, район „Западен”, кв. „Кишинев - Смирненски”,
бул. „Пещерско шосе” № 61А.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 63 /шестдесет и три/
броя игрални автомата с 77 /седемдесет и седем/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „ОЛИМП 09” ООД, гр. Пловдив:

35

Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на
хазартни игри с игрални автомати, включващи следните промени:
1. Подмяна на игрални автомати, свързани към система за формиране на премия
джакпот:
- тип Classic Blend Jackpot System (CBJS), идентификационен номер CBJS 74193.
2. Промени в бонус игри:
- Преустановява се провеждането на „Предметна бонус игра”.
- Нова бонификация лоялни клиенти.
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.„БАРГЕЙМ”АД, гр. София /изх. № П-2301/14.11.12/,/вх. № И-2301/24.10.12г./
На 24.10.2012 г. с вх. № И-2301, 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 11 /единадесет/ 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. „Княз Борис І”
№ 130.
Искането е за вписване на промени в даденото на организатора Разрешение №
И-1505/29.06.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
необходимите документи за издаване на разрешения по Закона за хазарта във връзка с
§ 4, ал. 1 от ЗХ. 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
„БАРГЕЙМ” АД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Триадица”,
ул. „Алабин” № 34, ет. 2, ЕИК: 131196110, представлявано от Атанас Гочев Атанасов и
Ангел Андонов Ирибозов, заедно, изразяващи се в подмяна на 11 /единадесет/ броя
игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, ул. „Княз Борис І” № 130.
След промяната в игралната зала ще бъдат в експлоатация 48 /четиридесет и
осем/ броя игрални автомата с 57 /петдесет и седем/ 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, свързани към система за
формиране на премия джакпот:
- тип BGJP 60-04, версия Fusion, идентификационен номер JP101101-001.
2. Нови бонус игри:
- дневна бонус игра „Secret Island”;
- втора седмична бонус игра „Spin to Win”.
3. Промени в бонус игри:
- преустановява се провеждането на седмична бонус игра „Book of Wilds”;
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- преустановява се провеждането на Месечна бонус игра;
- седмична бонус игра „Golden Bird;
- специална бонус промоция „Money for Players”.
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.„ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО”АД, гр. София /изх. № П-2319/14.11.12/,/вх. № И2319/26.10.12г./
На 26.10.2012 г. с вх. № И-2319, 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 МЕРКЮР
КАЗИНО” АД, гр. София, за подмяна на 23 /двадесет и три/ броя игрални автомата с 30
/тридесет/ броя игрални места с 23 /двадесет и три/ броя игрални автомата с 30
/тридесет/ броя игрални места, увеличаване с 22 /двадесет и 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. Варна,
район „Одесос”, ул. „Хан Аспарух” № 2.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Удостоверение
№ И-1956/29.10.2012 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 във връзка с
§ 4, ал. 1 от ЗХ. 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 „ПАЛМС
МЕРКЮР КАЗИНО” АД със седалище и адрес на управление: гр. София,
р-н „Илинден”, ул. „Кукуш” № 7, ЕИК: 175192081, представлявано от Илия Карамфилов
Калибрадов и Ангел Андонов Ирибозов, заедно, за подмяна на 23 /двадесет и три/ броя
игрални автомата с 30 /тридесет/ броя игрални места с 23 /двадесет и три/ броя игрални
автомата с 30 /тридесет/ броя игрални места и увеличаване с 22 /двадесет и два/ броя
игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Варна, район „Одесос”, ул. „Хан Аспарух”
№ 2.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 45 /четиридесет и пет/
броя игрални автомата с 52 /петдесет и два/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО” АД, 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 20.11, версия 1.01, идентификационен номер JP 100125-013;
- тип BGJP 60-04, версия Fusion, идентификационен номер JP 101125-014.
2. Инсталиране на системи за формиране на премия джакпот - 5 /пет/ броя:
- тип BGJP 20.11, версия 1.01, идентификационен номер JP 120910-105;
- тип BGJP 20.11, версия 1.01, идентификационен номер JP 120910-106;
- тип BGJP 20.11, версия 1.01, идентификационен номер JP 120910-107;
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- тип Classic Blend Jackpot System (CBJS), идентификационен номер CBJS 03676;
- тип My Playmate Jackpot, идентификационен номер JP070503-050.
3. След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
№

Тип, версия

Производител

1.
2.
3.
4.
5.

BGJP 20.11, 1.01
BGJP 20.11, 1.01
BGJP 20.11, 1.01
Classic Blend Jackpot System (CBJS)
My Playmate Jackpot

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

Идентификационен номер
JP 120910-105
JP 120910-106
JP 120910-107
CBJS 03676
JP070503-050

Удостоверение за
одобрен тип ДП
003
003
003
022
076

Процент на
отчисление
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.12.„ЕЛДОРАДО - БАЦ”ООД, гр. София /изх. № П-2372/16.11.12/,/вх. № И2372/12.11.12г./
На 12.11.2012 г. с вх. № И-2372, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 32,
чл. 38, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ЕЛДОРАДО БАЦ” ООД, гр. София, за подмяна на 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. Петрич, ул. „Цар Борис
III” № 43, хотелски комплекс „БАЦ”.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора Удостоверение за
издаден лиценз № И-1992/04.10.2012 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 документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни такси, поради което и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 38, ал. 1 – 3, чл. 69, ал. 1 и
3 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по
хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
І. Да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на
„ЕЛДОРАДО - БАЦ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Илинден”, ж.к. „Захарна фабрика”, ул. „Кукуш” № 7, ЕИК: 201783971, представлявано
от Руди Христов Баков - управител, изразяващи се в подмяна на 3 /три/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. Петрич, ул. „Цар Борис III” № 43, хотелски комплекс
„БАЦ”.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 44 /четиридесет и
четири/ броя игрални автомата с 48 /четиридесет и осем/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „ЕЛДОРАДО - БАЦ” ООД, гр. София,
Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на
хазартни игри с игрални автомати, включващи следните промени:
1. Промяна на броя свързани автомати към система за формиране на премия
джакпот:
- тип BGJP 60-04, Fusion, идентификационен № JP 080723-025.
2. Деинсталиране на 1 /един/ брой система за формиране на премия джакпот:
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- Atronic Progressive Link, тип King Kong Cash, идентификационен № 43058384.
3. 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 20.11, 1.01
BGJP 20.11, 1.01
BGJP 60-04, Fusion
Classic Blend Jackpot System (CBJS)

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

Идентификационен номер
JP080723-023
JP080723-024
JP070213-005
JP080903-018
JP080723-025
08608

Удостоверение за
одобрен тип ДП
003
003
003
003
052
022

Процент на
отчисление
1.0
1.0
1.0
1.0
2.0
1.9

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.13.„ИЙСТ МГ ИНВЕСТ”ЕООД, гр. София /изх. № П-2302/13.11.12/,/вх. № И2302/24.10.12г./
На 24.10.2012 г. с вх. № И-2302, 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 „ИЙСТ МГ
ИНВЕСТ” ЕООД, гр. София, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат с 6 /шест/
броя игрални места с 1 /един/ брой игрален автомат с 4 /четири/ броя игрални места,
като в резултат от подмяната игралните места се намаляват с 2 /два/ броя, увеличаване 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 в
игрална зала с адрес: гр. София, район Триадица – Централна градска част,
пл. „България” № 1, североизточна част на пешеходен подлез на НДК, УПИ І – за НДК,
КОО и подземни гаражи, кв. 369, местност „Зона Г – ГГЦ”.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Удостоверение
за издаден лиценз № И-1854/30.08.2012 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 във връзка с
§ 4, ал. 1 от ЗХ. 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 „ИЙСТ
МГ ИНВЕСТ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Сердика”,
бул. „Княгиня Мария Луиза” № 98, ет. 2, ЕИК: 200496303, представлявано от Митко
Иванов Грънчаров – управител, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат с 6 /шест/
броя игрални места с 1 /един/ брой игрален автомат с 4 /четири/ броя игрални места,
като в резултат от подмяната игралните места се намаляват с 2 /два/ броя, увеличаване с
6 /шест/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, район Триадица –
Централна градска част, пл. „България” № 1, североизточна част на пешеходен подлез на
НДК, УПИ І – за НДК, КОО и подземни гаражи, кв. 369, местност „Зона Г – ГГЦ”.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 26 /двадесет и шест/
броя игрални автомата със 73 /седемдесет и три/ броя игрални места.
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ІІ. Да утвърди на „ИЙСТ МГ ИНВЕСТ” ЕООД, гр. София,
Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на
хазартни игри с игрални автомати, включващи следните промени:
1. Инсталиране на система за формиране на премия джакпот - 1 /един/ брой:
- тип BGJP 60-04, версия Fusion, идентификационен номер JP121002-030.
2. Нови бонус игри:
- ежедневни бонус игри 2 – поредица 1 и поредица 2.
3. След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
№

Тип, версия

Производител

1.
2.
3.

BGJP 20.11, 1.01
BGJP 60-04, Fusion
OCTAVIAN

“Казино Технологии” АД
“Казино Технологии” АД
Octavian Ltd, Russia

Идентификационен
номер
JP 100809-008
JP121002-030
S4UT6B-OV37

Удостоверение за
одобрен тип ДП
003
052
078

Процент на
отчисление
1.0
2.0
0.5

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.14.ЕТ„ПЕТЪР РАШКОВ”, гр. София /изх. № П-2303/08.11.12/,/вх. № И2303/25.10.12г./
На 25.10.2012 г. с вх. № И-2303, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 32,
чл. 38, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от ЕТ „ПЕТЪР
РАШКОВ”, гр. София, за 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 за игрална зала с адрес: гр. Смолян,
бул. „България” № 3А, х-л „Кипарис Алфа”.
Искането е за вписване на промени в даденото на организатора Разрешение №
И-1364/22.06.2012 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 във връзка с
§ 4, ал. 1 от ЗХ. Внесени са дължимите държавни такси, поради което и на основание
чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 38, ал. 1 – 3, чл. 69, ал. 1 - 3 от Закона
за хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта да
разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
І. Да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на
ЕТ „ПЕТЪР РАШКОВ” със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”,
ж.к. „Младост – 1”, бл. 1, вх. 1, ЕИК: 130220658, представлявано от Петър Валентинов
Рашков /физическо лице – търговец/, изразяващи се в подмяна на 4 /четири/ броя
игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Смолян, бул. „България” № 3А,
х-л „Кипарис Алфа”.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 25 /двадесет и пет/
броя игрални автомата с 32 /тридесет и два/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на ЕТ „ПЕТЪР РАШКОВ”, гр. София:
Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на
хазартни игри с игрални автомати, включващи следните промени:
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1. Промяна на броя игрални автомати, свързани в система за формиране на
премия джакпот:
- тип BGJP 20.11, версия 1.01, идентификационен номер JP 091021-101.
2. Подмяна на игрални автомати, свързани към система за формиране на премия
джакпот:
- тип Classic Blend Jackpot System (CBJS), идентификационен номер CBJS 05313.
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.
2.15.ЕТ„ПЕТЪР РАШКОВ”, гр. София /изх. № П-2329/09.11.12/,/вх. № И2329/31.10.12г./
На 31.10.2012 г. с вх. № И-2329, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 32,
чл. 38, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от ЕТ „ПЕТЪР
РАШКОВ”, гр. София, за намаляване с 2 /два/ броя игрални места от налично игрално
оборудване 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” № 43.
Искането е за вписване на промени в даденото на организатора Разрешение №
И-1368/22.06.2012 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 във връзка с
§ 4, ал. 1 от ЗХ. 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
ЕТ „ПЕТЪР РАШКОВ” със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”,
ж.к. „Младост 1”, бл. 1, вх. 1, ЕИК: 130220658, представляван от Петър Валентинов
Рашков /физическо лице – търговец/, изразяващи се в намаляване с 2 /два/ броя игрални
места от наличен игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Сандански,
ул. „Македония” № 43.
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 ЕТ „ПЕТЪР РАШКОВ”, гр. София,
Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на
хазартни игри с игрални автомати, включващи следните промени:
1. Промяна на броя свързани автомати към система за формиране на премия
джакпот:
- тип BGJP 20.11, версия 1.01, идентификационен № JP051229-018.
2. Инсталиране на 1 /един/ брой система за формиране на премия джакпот:
- тип BGJP 20.11, версия 1.01, идентификационен № JP120307-016.
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3. Промяна на размера на паричните средства, които могат да се изплащат в брой
- от 15 000 лв. на 5 000 лв.
4. След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
№

Тип, версия

Производител

1.
2.
3.
4.
5.

BGJP 20.11, 1.01
BGJP 20.11, 1.01
BLITZ, BSG JP-01C
Classic Blend Jackpot System (CBJS)
BGJP 20.11, 1.01

„Казино Технологии” АД
„Казино Технологии” АД
„Блиц - Сервиз” ЕООД
„Евро Геймс Технолоджи” ООД
„Казино Технологии” АД

Идентификационен номер
JP 051229-018
500199
BSJ 2008318
03431
JP 120307-016

Удостоверение за
одобрен тип ДП
003
003
037
022.1
003

Процент на
отчисление
1.0
1.0
1.6
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.
2.16.ЕТ„ПЕТЪР РАШКОВ”, гр. София /изх. № П-2343/13.11.12/,/вх. № И2343/05.11.12г./
На 05.11.2012 г. с вх. № И-2343, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 32,
чл. 38, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от ЕТ „ПЕТЪР
РАШКОВ”, гр. София, за 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. Ракитово, община
Ракитово, област Пазарджик, ул. „Грамадка” № 1.
Искането е за вписване на промени в даденото на организатора Разрешение №
И-1317/22.06.2012 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 във връзка с
§ 4, ал. 1 от ЗХ. 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 „ПЕТЪР РАШКОВ”, със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Младост”, ж.к. „Младост 1”, бл. 1, вх. 1, ЕИК: 130220658, представляван от Петър
Валентинов Рашков /физическо лице – търговец/, изразяващи се в подмяна на 1 /един/
брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Ракитово, общ. Ракитово, област
Пазарджик, ул. „Грамадка” № 1.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 12 /дванадесет/ броя
игрални автомата с 15 /петнадесет/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на ЕТ „ПЕТЪР РАШКОВ”, гр. София, Задължителни игрални
условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални автомати,
включващи следните промени:
1. Подмяна на игрален автомат при система за формиране на премия джакпот:
- BGJP 20.11, 1.01, с идентификационен номер JP 090423-011.
2. В чл. 18, ал. 1 се променя размерът при изплащане на печалбите, както следва:
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- до 5 000 лева се изплащат в брой;
- над 5 000 лева се изплащат по банков път.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.17.„БЛИЦ ТРЕЙД КЪМПАНИ”ООД, гр. София /изх. № П-2310/08.11.12/,/вх. № И2310/26.10.12г./
На 26.10.2012 г. с вх. № И-2310, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, чл. 32, чл. 38,
ал. 1 - 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „БЛИЦ ТРЕЙД
КЪМПАНИ” ООД, гр. София, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат за игрална
зала с адрес: к.к. „Пампорово”, община Чепеларе, област Смолян, хотел „Мургавец”.
Искането е за вписване на промяна в даденото на организатора Разрешение №
И-355/12.03.2012 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 във връзка с
§ 4, ал. 1 от ЗХ. 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 промяна в издадения лиценз на „БЛИЦ
ТРЕЙД КЪМПАНИ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Средец”, ул. „Христо Белчев” № 19, ет. 1, ЕИК: 040506322, представлявано от Георги
Христов Хаджийски - управител, Рашо Колев Рашков – управител, и Борислав Душков
Михайлов - управител, заедно и поотделно, изразяваща се в подмяна на 1 /един/ брой
игрален автомат в игрална зала с адрес: к.к. „Пампорово”, община Чепеларе, област
Смолян, хотел „Мургавец”.
След промяната в игралната зала ще бъдат в експлоатация 13 /тринадесет/ броя
игрални автомата с 16 /шестнадесет/ броя игрални места.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.18.„БЛИЦ ТРЕЙД КЪМПАНИ”ООД, гр. София /изх. № П-2341/09.11.12/,/вх. № И2341/05.11.12г./
На 05.11.2012 г. с вх. № И-2341, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 32,
чл. 38, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „БЛИЦ ТРЕЙД
КЪМПАНИ” ООД, гр. София, за подмяна на 3 /три/ броя игрални 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. Разлог, област Благоевград, ул. „Бяла река” № 12.
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Искането е за вписване на промени в даденото на организатора Разрешение №
И-1337/22.06.2012 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 във връзка с
§ 4, ал. 1 от ЗХ. 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 „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 3 /три/ броя игрални автомати и
намаляване с 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Разлог, област
Благоевград, ул. „Бяла река” № 12.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 16 /шестнадесет/ броя
игрални автомати с 20 /двадесет/ 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. Подмяна на игрални автомати и промяна на броя им при система за формиране
на премия джакпот:
- BGJP 20.11, 1.01, с идентификационен номер JP 050810-002 - /от 8 на 9/.
2. 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.
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.„БЛИЦ ТРЕЙД КЪМПАНИ”ООД, гр. София /изх. № П-2342/09.11.12/,/вх. № И2342/05.11.12г./
На 05.11.2012 г. с вх. № И-2342, 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 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. Девин,
х-л „Девин”.
Искането е за вписване на промени в даденото на организатора Разрешение №
И-1393/22.06.2012 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
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необходимите документи за издаване на разрешения по Закона за хазарта във връзка с
§ 4, ал. 1 от ЗХ. 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 „БЛИЦ
ТРЕЙД КЪМПАНИ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н
„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 в
игрална зала с адрес: гр. Девин, х-л. „Девин”.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 15 /петнадесет/ броя
игрални автомати с 15 /петнадесет/ броя игрални места.
IІ. 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. Подмяна на игрален автомат при система за формиране на премия джакпот:
- BGJP 60-04, Fusion, с идентификационен номер JP 081028-001.
2. В чл. 18, ал. 1 се променя размерът при изплащане на печалбите, както следва:
- до 5 000 лева се изплащат в брой;
- над 5 000 лева се изплащат по банков път.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.20.„ЕЛ.ДЖИ.ЕС.-99”ООД, гр. София /изх. № П-2338/09.11.12/,/вх. № И2338/02.11.12г./
На 02.11.2012 г. с вх. № И-2338, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 32,
чл. 38, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „EЛ.ДЖИ.
ЕС. - 99” ООД, гр. София, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат и утвърждаване
на промени в Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане
на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Варна, р-н „Младост”,
ул. „Гео Милев” № 2, ет. 1, Битов комбинат - партер.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора Удостоверение за
издаден лиценз № И-2250/31.10.2012 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 във връзка с
§ 4, ал. 1 от ЗХ. Внесени са дължимите държавни такси, поради което и на основание
чл. 33, ал. 9, във връзка с 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 38, ал. 1 – 3 и чл. 69, ал. 1 - 3 от Закона
за хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта да
разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
І. Да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на
„EЛ.ДЖИ.ЕС.-99” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Красно
село”, бул. „България” № 58, вх. В, ет. 2, ап. 6, ЕИК: 121647166, представлявано заедно и
поотделно от Борислав Душков Михайлов и Светлана Ганчева Милева – управители,
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изразяващи се в подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес:
гр. Варна, р-н „Младост”, ул. „Гео Милев” № 2, ет. 1, Битов комбинат - партер.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 40 /четиридесет/ броя
игрални автомати с 43 /четиридесет и три/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „EЛ.ДЖИ.ЕС.-99” ООД, гр. София, Задължителни игрални
условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални автомати,
включващи следните промени:
1. Промяна на броя взаимно свързани автомати към система за формиране на
премия джакпот от различни игрални зали:
- Advansys Progressive Jackpot System – Wide Area Controller JPHW-W, с
идентификационен номер 574940807, инсталирана в игрална зала с адрес: гр. Варна,
ул. „Людвиг Заменхов” № 4 – група 2 - /от 32 на 36/.
2. Подмяна на игрален автомат към система за формиране на премия джакпот от
различни игрални зали:
- Advansys Progressive Jackpot System – Local Controller JPHW-L, с
идентификационен номер 574940802, инсталирана в игралната зала – група 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.
2.21.„ЕЛ.ДЖИ.ЕС.-99”ООД, гр. София /изх. № П-2339/09.11.12/,/вх. № И2339/02.11.12г./
На 02.11.2012 г. с вх. № И-2339, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 32,
чл. 38, ал. 1-3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „EЛ.ДЖИ.
ЕС.-99” ООД, гр. София, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомати със 7 /седем/
броя игрални места с 4 /четири/ броя игрални автомати с 4 /четири/ броя игрални места,
увеличаване с 3 /три/ броя игрални автомати с 3 /три / броя игрални места, в резултат на
което досегашният брой на игралните места в залата остава непроменен, и утвърждаване
на промени в Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане
на хазартни игри с игрални автомати, за игрална зала с адрес: гр. Варна, район “Одесос”,
ул. “Людвиг Заменхов” № 4.
Искането е за вписване на промени в издадено Удостоверение за издаден лиценз
№ И-1851/19.09.2012 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 във връзка с
§ 4, ал. 1 от ЗХ. 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
„EЛ.ДЖИ.ЕС.-99” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Красно
село”, бул. „България” № 58, вх. В, ет. 2, ап. 6, ЕИК: 121647166, представлявано заедно и
поотделно от Борислав Душков Михайлов и Светлана Ганчева Милева - управители,
изразяващи се в подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомати със 7 /седем/ броя игрални
места с 4 /четири/ броя игрални автомати с 4 /четири/ броя игрални места и увеличаване
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с 3 /три/ броя игрални автомати с 3 /три / броя игрални места в игрална зала с адрес:
гр. Варна, район “Одесос”, ул. “Людвиг Заменхов” № 4.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 44 /четиридесет и
четири/ броя игрални автомати с 44 /четиридесет и четири/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „EЛ.ДЖИ.ЕС.-99” 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:
- Atronic Progressive Link, King Kong Cash, с идентификационен № 1232404004.
2. Инсталиране на 1 /един/ брой система за формиране на премия джакпот:
- Atronic Progressive Link, King Kong Cash, с идентификационен № 1232404005.
3. Промяна на броя взаимно свързани автомати към системи за формиране на
премия джакпот от различни игрални зали:
- Advansys Progressive Jackpot System – Local Controller JPHW-L, с
идентификационен номер 574940801, инсталирана в игрална зала с адрес: гр. Варна,
ул. „Людвиг Заменхов” № 4 – група 2 - /от 32 на 36/;
- Advansys Progressive Jackpot System – Wide Area Controller JPHW-W, с
идентификационен номер 574940807, инсталирана в игрална зала с адрес: гр. Варна,
ул. „Людвиг Заменхов” № 4 – група 2 - /от 32 на 36/.
4. В чл. 28, ал. 3 се регламентира нова парична ежедневна бонус игра, която се
провежда всеки ден от понеделник до петък от 20:00 часа, 20:30 часа и 21:00 часа.
5. В чл. 31 се регламентират нови стойности на досегашните парична и предметна
седмични бонус игри и процедурата по тяхното провеждане, както и процедурата на
провеждане и паричните стойности на наградите за новата ежедневна бонус игра.
Всички награди са за сметка на организатора.
6. В игралната зала са в експлоатация 7 /седем/ броя системи за формиране на
премия джакпот:

№

Тип, версия

22.
23.
24.
25.
26.

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

27. Advansys Progressive Jackpot System – Wide Area Controller
28.

Atronic Progressive Link, King Kong Cash

„Евро Геймс Технолоджи” ООД
„Казино технологии” АД
„Казино технологии” АД
„Казино технологии” АД
Advansys d.o.o..

05453
JP 050708-006
JP 051003-001
JP 040305-015
574940801

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

Advansys d.o.o..

574940807

056

2,0

Atronic International GmbH

1232404005

054

1.5

Производител

Идент. номер

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.22.„ЧЕРНО И БЯЛО-2007”ЕООД, гр. София /изх. № П-2350/13.11.12/,/вх. № И2350/07.11.12г./
На 07.11.2012 г. с вх. № И-2350, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 32,
чл. 38, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ЧЕРНО И БЯЛО2007” ЕООД, гр. София, за увеличаване с 1 /един/ брой игрален автомат с 50 /петдесет/
броя игрални места 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. Сливен, ул. „Г. С. Раковски” № 80.
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Процент
на отчисл
1,0
1,0
1,0
1,0
2,0

Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Удостоверение
за издаден лиценз № И-2122/30.10.2012 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 документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни такси, поради което и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 38, ал. 1 – 3, чл. 69, ал. 1 3 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по
хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
І. Да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на „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 увеличаване с 1 /един/ брой
игрален автомат с 50 /петдесет/ броя игрални места в игрална зала с адрес: гр. Сливен,
ул. „Г. С. Раковски” № 80.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 24 /двадесет и четири/
броя игрални автомата с 80 /осемдесет/ 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 инсталиране на 1 /един/ брой система за формиране на премия
джакпот Advansys Progressive Jackpot System - Wide Area Controller, идентификационен
номер 574940810.
След промяната в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:

JP 070312-035

Удостоверение
за одобрен тип
ДП
003

Процент
на
отчисление
1.0

Advansys D.O.O.

574951003

055

1.0

Advansys d.o.o.

574940810

056

1.0

№

Тип, версия

Производител

Идентификационен
номер

1.
2.

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

“Казино Технологии” АД

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.
2.23.„ТОРЪС”ООД, гр. Варна /изх. № П-2311/08.11.12/,/вх. № И-2311/26.10.12г./
На 26.10.2012 г. с вх. № И-2311, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 32,
чл. 38, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ТОРЪС” ООД,
гр. Варна, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата и утвърждаване на промени в
Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. Провадия, ул. „Цар Освободител”
№ 60.
Искането е за вписване на промени в даденото на организатора Разрешение №
И-615/02.04.2012 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 във връзка с
§ 4, ал. 1 от ЗХ. 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
„ТОРЪС” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Белински” № 21,
ЕИК: 103203081, представлявано от Димитър Тодоров Димитров и Димо Матев Димов –
управители, заедно, изразяващи се в подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална
зала с адрес: гр. Провадия, ул. „Цар Освободител” № 60.
След промяната в игралната зала ще бъдат в експлоатация 12 /дванадесет/ броя
игрални автомата с 12 /дванадесет/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „ТОРЪС” ООД, гр. Варна,
Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на
хазартни игри с игрални автомати, включващи следните промени:
1. Деинсталиране на 1 /един/ брой система за формиране на премия джакпот:
- Atronic Progressive Link, тип Cashline, идентификационен № 43003821.
2. Промяна на размера на паричните средства, които могат да се изплащат в брой
- от 15 000 лв. на 5 000 лв.
3. След промените в игралната зала ще функционира следната система за
формиране на премия джакпот:
№

Тип, версия

Производител

1.

EGT Progressive Jackpot, VGJP1

„Евро Геймс Технолоджи” ООД

Идентификационен номер
81360

Удостоверение за
одобрен тип ДП
011

Процент на
отчисление
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.
2.24.„ПМС”ООД, гр. Велико Търново /изх. № П-2321/08.11.12/,/вх. № И2321/29.10.12г./
На 29.10.2012 г. с вх. № И-2321, 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 „ПМС” ООД,
гр. Велико Търново, 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,
бул. „България” № 29.
Искането е за вписване на промени в даденото на организатора Разрешение №
И-1346/22.06.2012 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 във връзка с
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§ 4, ал. 1 от ЗХ. 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
„ПМС” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Велико Търново, ул. „Васил
Златарски” № 2, ЕИК: 104687589, представлявано от Петър Недялков Петров –
управител, изразяващи се в подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с
адрес: гр. Велико Търново, бул. „България” № 29.
След промяната в игралната зала ще бъдат в експлоатация 20 /двадесет/ броя
игрални автомата с 25 /двадесет и пет/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „ПМС” ООД, гр. Велико Търново,
Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на
хазартни игри с игрални автомати, включващи следните промени:
1. Подмяна на игрални автомати, свързани към система за формиране на премия
джакпот:
- тип BGJP 60-04, Fusion, идентификационен № JP 101020-008.
2. Промяна на размера на паричните средства, които могат да се изплащат в брой
- от 15 000 лв. на 5 000 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.
2.25.„ПМС”ООД, гр. Велико Търново /изх. № П-2322/08.11.12/,/вх. № И2322/29.10.12г./
На 29.10.2012 г. с вх. № И-2322, 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 „ПМС” ООД,
гр. Велико Търново, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата и утвърждаване на
промени в Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на
хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. Велико Търново,
ул. „Христо Ботев” № 8.
Искането е за вписване на промени в даденото на организатора Разрешение №
И-1347/22.06.2012 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 във връзка с
§ 4, ал. 1 от ЗХ. 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
„ПМС” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Велико Търново, ул. „Васил
Златарски” № 2, ЕИК: 104687589, представлявано от Петър Недялков Петров –
управител, изразяващи се в подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с
адрес: гр. Велико Търново, ул. „Христо Ботев” № 8.
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След промяната в игралната зала ще бъдат в експлоатация 21 /двадесет и един/
броя игрални автомата с 28 /двадесет и осем/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „ПМС” ООД, гр. Велико Търново,
Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на
хазартни игри с игрални автомати, включващи следните промени:
1. Подмяна на игрални автомати, свързани към система за формиране на премия
джакпот:
- тип BGJP 60-04, Fusion, идентификационен № JP 101020-004.
2. Промяна на размера на паричните средства, които могат да се изплащат в брой
- от 15 000 лв. на 5 000 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.
2.26.„НАВИ”ООД, гр. София /изх. № П-2323/08.11.12/,/вх. № И-2323/29.10.12г./
На 29.10.2012 г. с вх. № И-2323, 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 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 за игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ул. „Райко Даскалов”
№ 8А.
Искането е за вписване на промени в дадено на организатора Разрешение №
И-375/12.03.2012 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 във връзка с
§ 4, ал. 1 от ЗХ. 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
„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 подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ул. „Райко Даскалов” № 8А.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 30 (тридесет) броя
игрални автомата с 37 (тридесет и седем) 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 следните промени:
1. Подмяна на игрални автомати, свързани към система за формиране на премия
джакпот:
- тип BGJP 60-04, версия Fusion, идентификационен номер JP 050620-016.
2. Промяна на размера на паричните средства, които могат да се изплащат в брой
- от 15 000 лв. на 5 000 лв.
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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.
2.27.„НАВИ”ООД, гр. София /изх. № П-2324/08.11.12/,/вх. № И-2324/29.10.12г./
На 29.10.2012 г. с вх. № И-2324, 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 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 за игрална зала с адрес: гр. София, район „Слатина”,
ж.к. „Христо Смирненски”, бл. 47А.
Искането е за вписване на промени в дадено на организатора Разрешение №
И-1271/06.06.2012 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 във връзка с
§ 4, ал. 1 от ЗХ. 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
„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 подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр. София, район „Слатина”, ж.к. „Христо Смирненски”, бл. 47А.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 45 /четиридесет и пет/
броя игрални автомата с 52 /петдесет и два/ 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 следните промени:
1. Подмяна на игрални автомати, свързани към система за формиране на премия
джакпот:
- тип BGJP 60-04, версия Fusion, идентификационен номер JP 100711-003.
2. Промяна на размера на паричните средства, които могат да се изплащат в брой
- от 15 000 лв. на 5 000 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.
2.28.„НАВИ”ООД, гр. София /изх. № П-2325/08.11.12/,/вх. № И-2325/29.10.12г./
На 29.10.2012 г. с вх. № И-2325, 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 подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата и утвърждаване на промени в
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Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. София, ж.к. „Младост – 4” до
бл. 416, Битов комбинат – секция № 2.
Искането е за вписване на промени в дадено на организатора Разрешение №
И-1272/06.06.2012 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 във връзка с
§ 4, ал. 1 от ЗХ. 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
„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 подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр. София, ж.к. „Младост – 4” до бл. 416, Битов комбинат – секция
№ 2.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 29 /двадесет и девет/
броя игрални автомата с 34 /тридесет и четири/ 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 следните промени:
1. Подмяна на игрални автомати, свързани към система за формиране на премия
джакпот:
- тип BGJP 60-04, версия Fusion, идентификационен номер JP111212-004.
2. Промяна на размера на паричните средства, които могат да се изплащат в брой
- от 15 000 лв. на 5 000 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.
2.29.„КУИНС ТРЕЙД”ООД, гр. София /изх. № П-2332/09.11.12/,/вх. № И2332/01.11.12г./
На 01.11.2012 г. с вх. № И-2332, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 32,
чл. 38, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „КУИНС
ТРЕЙД” ООД, гр. София, за подмяна на 7 /седем/ 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, бул. „Янко
Сакъзов” № 76.
Искането е за вписване на промени в даденото на организатора Разрешение №
И-1658/23.07.2012 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 във връзка с
§ 4, ал. 1 от ЗХ. Внесени са дължимите държавни такси, поради което и на основание
чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 38, ал. 1 – 3, чл. 69, ал. 1 и 3 от
Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта да
разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
І. Да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на
„КУИНС ТРЕЙД” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Оборище”,
бул. „Янко Сакъзов” № 76, ЕИК: 121407281, представлявано от Иван Георгиев
Главински - управител, изразяващи се в подмяна на 7 /седем/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Янко Сакъзов” № 76.
След промяната в игралната зала ще бъдат в експлоатация 33 /тридесет и три/
броя игрални автомата с 40 /четиридесет/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „КУИНС ТРЕЙД” ООД, гр. София,
Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на
хазартни игри с игрални автомати, включващи следната промяна:
1. Подмяна на игрални автомати, свързани към система за формиране на премия
джакпот:
- тип BGJP 60-04, Fusion, идентификационен № JP 051216-001.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.30.„КУИНС ТРЕЙД”ООД, гр. София /изх. № П-2333/09.11.12/,/вх. № И2333/01.11.12г./
На 01.11.2012 г. с вх. № И-2333, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 32,
чл. 38, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „КУИНС
ТРЕЙД” ООД, гр. София, за подмяна на 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. Търговище, ул. „Васил
Левски” № 13.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Удостоверение
за издаден лиценз № И-2030/02.10.2012 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 във връзка с
§ 4, ал. 1 от ЗХ. Внесени са дължимите държавни такси, поради което и на основание
чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 38, ал. 1 – 3, чл. 69, ал. 1 и 3 от
Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта да
разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
І. Да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на „КУИНС
ТРЕЙД” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Оборище”,
бул. „Янко Сакъзов” № 76, ЕИК: 121407281, представлявано от Иван Георгиев
Главински - управител, изразяващи се в подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр. Търговище, ул. „Васил Левски” № 13.
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След промяната в игралната зала ще бъдат в експлоатация 17 /седемнадесет/ броя
игрални автомата със 17 /седемнадесет/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „КУИНС ТРЕЙД” ООД, гр. София, промени в Задължителни
игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални
автомати, изразяващи се в подмяна и модификация на игрални автомати, свързани към
система за формиране на премия джакпот тип BGJP 60-04, версия Fusion,
идентификационен номер JP061019-013.
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.„КУИНС ТРЕЙД”ООД, гр. София /изх. № П-2334/09.11.12/,/вх. № И2334/01.11.12г./
На 01.11.2012 г. с вх. № И-2334, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 32,
чл. 38, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „КУИНС
ТРЕЙД” ООД, гр. София, за подмяна на 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. Раковски, кв. „Ген.
Николаево”, ул. „Симеон І”, УПИ ХІІ-1640.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора Удостоверение за
издаден лиценз № И-2029/02.10.2012 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 във връзка с
§ 4, ал. 1 от ЗХ. Внесени са дължимите държавни такси, поради което и на основание
чл. 33, ал. 9, във връзка с 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 38, ал. 1 – 3 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 „КУИНС
ТРЕЙД” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Оборище”,
бул. „Янко Сакъзов” № 76, ЕИК: 121407281, представлявано от Иван Георгиев
Главински - управител, изразяващи се в подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр. Раковски, кв. „Ген. Николаево”, ул. „Симеон І”, УПИ ХІІ-1640.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 15 /петнадесет/ броя
игрални автомати с 15 /петнадесет/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „КУИНС ТРЕЙД” ООД, гр. София,
Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на
хазартни игри с игрални автомати, включващи следните промени:
1. Подмяна и модификация на игрални автомати свързан към система за
формиране на премия джакпот:
- тип BGJP 60-04, версия Fusion, идентификационен номер JP 070212-038.
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.
2.32.„КУИНС ТРЕЙД”ООД, гр. София /изх. № П-2335/09.11.12/,/вх. № И2335/01.11.12г./
На 01.11.2012 г. с вх. № И-2335, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 32,
чл. 38, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „КУИНС
ТРЕЙД” ООД, гр. София, за подмяна на 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 в игрална зала с адрес: гр. Шумен,
ул. “Освобождение” № 33.
Искането е за вписване на промени в дадено на организатора Разрешение №
И-327 от 12.03.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
необходимите документи за издаване на разрешения по Закона за хазарта във връзка с
§ 4, ал. 1 от ЗХ. Внесени са дължимите държавни такси, поради което и на основание
чл. 33, ал. 9, във връзка с 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 38, ал. 1 – 3 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 „КУИНС
ТРЕЙД” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Оборище”,
бул. „Янко Сакъзов” № 76, ЕИК: 121407281, представлявано от Иван Георгиев
Главински - управител, изразяващи се в подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр. Шумен, ул. “Освобождение” № 33.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 21 /двадесет и един/
броя игрални автомати с 28 /двадесет и осем/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „КУИНС ТРЕЙД” ООД, гр. София,
Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на
хазартни игри с игрални автомати, включващи следните промени:
1. Подмяна и модификация на игрални автомати свързан към система за
формиране на премия джакпот:
- тип BGJP 60-04, версия Fusion, идентификационен номер JP 101103-003.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.33.„КУИНС ТРЕЙД”ООД, гр. София /изх. № П-2336/09.11.12/,/вх. № И2336/01.11.12г./
На 01.11.2012 г. с вх. № И-2336, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 32,
чл. 38, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „КУИНС
ТРЕЙД” ООД, гр. София, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата и утвърждаване
на промени в Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане
на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Гоце Делчев,
ул. “Струма” № 4.
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Искането е за вписване на промени в дадено на организатора Разрешение №
И-138/14.02.2012 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 във връзка с
§ 4, ал. 1 от ЗХ. Внесени са дължимите държавни такси, поради което и на основание
чл. 33, ал. 9, във връзка с 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 38, ал. 1 – 3 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 „КУИНС
ТРЕЙД” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Оборище”,
бул. „Янко Сакъзов” № 76, ЕИК: 121407281, представлявано от Иван Георгиев
Главински - управител, изразяващи се в подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр. Гоце Делчев, ул. “Струма” № 4.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 18 /осемнадесет/ броя
игрални автомати с 21 /двадесет и един/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „КУИНС ТРЕЙД” ООД, гр. София,
Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на
хазартни игри с игрални автомати, включващи следните промени:
1. Подмяна и модификация на игрални автомати свързан към система за
формиране на премия джакпот:
- тип BGJP 60-04, версия Fusion, идентификационен номер JP 070226-014.
2. Промяна на броя свързани игрални автомати към система за формиране на
премия джакпот:
- тип BGJP 60-04, версия Fusion, идентификационен номер JP 070226-014.
3. Променя се регламента за изплащане на парични печалби.
4. Промени в бонус игри:
- Преустановява се провеждането на седмична бонус игра.
- Месечна бонус игра.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.34.„СИЙ ГЕЙМС”ООД, гр. София /изх. № П-2352/16.11.12/,/вх. № И2352/07.11.12г./
На 07.11.2012 г. с вх. № И-2352, 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 „СИЙ ГЕЙМС” 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 за игрална зала с адрес: гр. Варна, ул. „Оборище” № 13.
Искането е за вписване на промени в дадено на организатора Разрешение №
И-1539/03.07.2012 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 документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни такси, поради което и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 38, ал. 1 – 3, 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 „СИЙ
ГЕЙМС” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Красно село”,
бул. „България” № 58, вх. В, ет. 2, ап. 6, ЕИК: 121586215, представлявано от Борислав
Душков Михайлов – управител, и Светлана Ганчева Милева – управител, поотделно,
изразяващи се в подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Варна, ул. „Оборище” № 13.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 47 /четиридесет и
седем/ броя игрални автомата с 50 /петдесет/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „СИЙ ГЕЙМС” ООД, гр. София,
Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на
хазартни игри с игрални автомати, включващи следните промени:
1. Промяна на броя свързани автомати към система за формиране на премия
джакпот:
- тип BGJP 20-11, версия 1.01, идентификационен № JP 040531-011.
2. Подмяна на игрални автомати, свързани към система за формиране на премия
джакпот:
- тип Advansys Progressive Jackpot System – Local Controller, идентификационен
№ 574951001.
3. Инсталиране на 1 /един/ брой система за формиране на премия джакпот:
- тип BGJP 20.11, версия 1.01, идентификационен № JP 080510-106.
4. След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:

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

Идентификационен номер
JP 040531-011
JP 080510-103
05436
05437
05458
05435

Удостоверение за
одобрен тип ДП
003
003
011
011
011
022

Процент на
отчисление
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0

Advansys d.o.o..

574951001

055

2.0

„Казино Технологии” АД

JP 080510-106

003

1.0

№

Тип, версия

Производител

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

BGJP 20.11, 1.01
BGJP 20.11, 1.01
EGT Progressive Jackpot, VGJP1
EGT Progressive Jackpot, VGJP1
EGT Progressive Jackpot, VGJP1
Classic Blend Jackpot System (CBJS)
Advansys Progressive Jackpot System
– Local Controller
BGJP 20.11, 1.01

7.
8.

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.35.„ФАВОРИТ”ЕООД, гр. Смолян /изх. № П-2340/09.11.12/,/вх. № И2340/02.11.12г./
На 02.11.2012 г. с вх. № И-2340, 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 „ФАВОРИТ” ЕООД,
гр. Смолян, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомати, утвърждаване на промени в
Задължителните игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
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игри с игрални автомати и утвърждаване на Задължителни правила за организация на
работата и финансовия контрол при провеждане на хазартни игри с игрални автомати и
образци за счетоводна отчетност за игрална зала с адрес: гр. Чирпан, ул. „Георги
Димитров” № 55.
Искането е за вписване на промени в даденото на организатора Разрешение №
203/12.03.2012 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 във връзка с
§ 4, ал. 1 от ЗХ. 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
“ФАВОРИТ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Смолян, ул. “Боровец”
№ 18, ЕИК: 830163452, представлявано заедно и поотделно от Димитър Андреев
Маринов и Красимир Тодоров Найденов – управители, изразяващи се в подмяна на
6 /шест/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Чирпан, ул. „Георги
Димитров” № 55.
След промените в игралната зала ще бъдат разположени 10 /десет/ броя игрални
автомати с 10 /десет/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „ФАВОРИТ” ЕООД, гр. Смолян, 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 № JP 120201-005.
2. Инсталиране на 1 /един/ брой система за формиране на премия джакпот:
- Vega Jackpot System, EGT-JS 22, с идентификационен № 84345.
3. Промяна на броя взаимно свързани автомати към системи за формиране на
премия джакпот
- BGJP 60-04, Fusion, с идентификационен № JP 120201-006 - /от 2 на 5/;
- TLG – MS, с идентификационен № 0127- /от 6 на 2/.
4. 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.
5. В чл. 18 се променя размерът при изплащане на премиите джакпот, както
следва:
- до 1 000 лева се изплащат в деня на спечелването;
- до 5 000 лева се изплащат до три работни дни;
- над 5 000 лева се изплащат по банков път до три работни дни.
6. След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
Тип, версия
№
1.
2.
3.

Vega Jackpot System, EGT-JS22
BGJP 60-04, Fusion
TLG – MS

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

Идент.
номер
84345
JP 120201-006
0127

Уд-ние за
одобрен тип ДП
099
052
013

Процент на
отчисление
1,9
2.0
1.5

ІІІ. Да утвърди на „ФАВОРИТ” ЕООД, гр. Смолян, Задължителни правила за
организация на работата и финансовия контрол при провеждане на хазартни игри с
игрални автомати и образци за счетоводна отчетност, отразяващи новите размери на
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печалбите, които се изплащат в брой и по банков път, както и новите размери и срокът
на изплащането при премиите джакпот.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.36.„ЕСОЕСБГ”ЕООД, гр. Пловдив /изх. № П-2354/13.11.12/,/вх. № И2354/08.11.12г./
На 08.11.2012 г. с вх. № И-2354, 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 „ЕСОЕСБГ” ЕООД,
гр. Пловдив, за намаляване с 1 /един/ брой игрален автомат с 5 /пет/ броя игрални места
за игрална зала с адрес: гр. Пловдив, р-н „Тракия”, комплекс „Акваленд”.
Искането е за вписване на промени в даденото на организатора Разрешение №
И-1537/23.07.2012 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 документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни такси, поради което и на
основание чл. 33, ал. 9, във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и чл. 38, ал. 1 и 3 от Закона за
хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта да разгледа
направеното искане и да вземе решение, с което:
Да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на
„ЕСОЕСБГ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, р-н „Тракия”,
ж.к. „Тракия”, ул. „Теофан Райнов” № 3, ЕИК: 115665619, представлявано от Ангел
Георгиев Куков – управител, изразяващи се в намаляване с 1 /един/ брой игрален
автомат с 5 /пет/ броя игрални места в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, р-н „Тракия”,
комплекс „Акваленд”.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 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.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.37.„ХОТЕЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛ”АД, гр. София /изх. № П-2359/14.11.12/,/вх. № И2359/09.11.12г./
На 09.11.2012 г. с вх. № И-2359, 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 „ХОТЕЛ
ИНТЕРНАЦИОНАЛ” АД, гр. София, за увеличаване с 8 /осем/ броя игрални автомати с
15 /петнадесет/ броя игрални места в игрална зала с адрес: к.к. „Боровец”, община
Самоков, област София, х-л „Рила”.
Искането е за вписване на промени в даденото на организатора Разрешение №
И-524/30.03.2012 г. на ДКХ.
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В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Внесена е дължимата държавна такса, поради което и на
основание чл. 33, ал. 9, във връзка с 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 „ХОТЕЛ
ИНТЕРНАЦИОНАЛ” АД, със седалище и адрес на управление: гр. София,
р-н „Триадица”, ул. „Енос” № 2, ЕИК: 175072185, представлявано от Владимир
Господинов Филипов, за увеличаване с 8 /осем/ броя игрални автомати с 15 /петнадесет/
броя игрални места в игрална зала с адрес: к.к. „Боровец”, община Самоков, област
София, х-л „Рила”.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 18 /осемнадесет/ броя
игрални автомати 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.
2.38.„КОМЕРС”ЕООД, гр. Севлиево /изх. № П-2364/16.11.12/,/вх. № И2364/09.11.12г./
На 09.11.2012 г. с вх. № И-2364, 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 8 /осем/ 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. Пловдив, ул. „Княгиня Мария Луиза” № 63.
Искането е за вписване на промени в даденото на организатора Разрешение №
И-1498/03.07.2012 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 документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни такси, поради което и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 38, ал. 1 – 3, 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
„КОМЕРС” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Севлиево,област Габрово,
ул. „Стоян Бъчваров” № 8, ЕИК: 107565156, представлявано от Цветан Ботев Макавеев –
управител, изразяващи се в подмяна на 8 /осем/ броя игрални автомата и намаляване с
1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ул. „Княгиня Мария
Луиза” № 63.
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След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 34 /тридесет и четири/
броя игрални автомата с 39 /тридесет и девет/ 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. Инсталиране на система за формиране на премия джакпот - 1 /един/ брой:
- King Games тип Multi Net 2, идентификационен номер 007-04034.
2. Подмяна на игрални автомати, свързани към система за формиране на премия
джакпот:
- тип BGJP 60-04, версия Fusion, идентификационен номер JP110315-012.
3. Промяна на броя игрални автомати, свързани към система за формиране на
премия джакпот:
- тип EGT Progressive Jackpot, VGJP 1, идентификационен номер 10482.
4. След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
№

Тип, версия

Производител

1.
2.
3.
4.
5.

BGJP 20.11, версия 1.01
BGJP 60-04, Fusion
EGT Progressive Jackpot, VGJP1
Classic Blend Jackpot System (CBJS)
King Games тип Multi Net 2

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

Идентификационен номер
JP110315-011
JP110315-012
10482
CBJS 03517
007-04034

Удостоверение за
одобрен тип ДП
003
052
011
022.1
028

Процент на
отчисление
1.0
4.5
1.5
1.5
1.32

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.39.ЕТ„МАХМУД – МАХМУД ЮСЕИН”, гр. Кърджали /изх. № П2365/14.11.12/,/вх. № И-2365/09.11.12г./
На 09.11.2012 г. с вх. № И-2365, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 32,
чл. 38, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от ЕТ „МАХМУД –
МАХМУД ЮСЕИН”, гр. Кърджали, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата със
7 /седем/ броя игрални места с 4 /четири/ броя игрални автомата с 4 /четири/ броя
игрални места, в следствие на което игралните места намаляват с 3 /три/ броя,
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. Ардино, област Кърджали, ул. „Републиканска”
№ 7.
Искането е за вписване на промени в даденото на организатора Разрешение №
И-70-1/02.04.2012 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 документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни такси, поради което и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 38, ал. 1 – 3, чл. 69, ал. 1 и
3 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по
хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
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І. Да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на
ЕТ „МАХМУД – МАХМУД ЮСЕИН” със седалище и адрес на управление:
гр. Кърджали, ул. „Васил Априлов” № 1, вх. В, ет. 3, ап. 39, ЕИК: 818003691,
представляван от Махмуд Юсеин Рашид /физическо лице – търговец/, изразяващи се в
подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата с 7 /седем/ броя игрални места с 4 /четири/
броя игрални автомата с 4 /четири/ броя игрални места, в следствие на което игралните
места намаляват с 3 /три/ броя и увеличаване с 2 /два/ броя игрални автомата в игрална
зала с адрес: гр. Ардино, област Кърджали, ул. „Републиканска” № 7.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 12 /дванадесет/ броя
игрални автомата с 12 /дванадесет/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на ЕТ „МАХМУД – МАХМУД ЮСЕИН”, гр. Кърджали:
Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на
хазартни игри с игрални автомати, включващи следните промени:
1. Деинсталиране на система за формиране на премия джакпот - 1 /един/ брой:
- тип Classic Blend Jackpot System (CBJS), идентификационен номер CBJS 76147.
2. Инсталиране на система за формиране на премия джакпот - 1 /един/ брой:
- тип Classic Blend Jackpot System (CBJS), идентификационен номер CBJS 76146.
3. След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
№

Тип, версия

Производител

1.
2.

BGJP 20.11, 1.01
Classic Blend Jackpot System (CBJS)

„Казино Технологии” АД
„Евро Геймс Технолоджи” ООД

Идентификационен номер
JP 080224-026
CBJS 76146

Удостоверение за
одобрен тип ДП
003
022.1

Процент на
отчисление
1.0
1.5

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.40.„ФОРС”ООД, гр. Варна /изх. № П-2366/15.11.12/,/вх. № И-2366/09.11.12г./
На 09.11.2012 г. с вх. № И-2366, 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 „ФОРС” ООД,
гр. Варна, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат, увеличаване с 2 /два/ броя
игрални автомата и утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и
правила за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални автомати за игрална
зала с адрес: гр. Варна, ул. „Доктор Пискюлиев” № 21.
Искането е за вписване на промени в даденото на организатора Разрешение №
И-1106/22.06.2012 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 документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни такси, поради което и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 38, ал. 1 – 3, 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
„ФОРС” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Варна, р-н „Приморски”,
ул. „Подвис” № 27, вх. Б, ет. 5, ап. 46, ЕИК: 103869699, представлявано от Радослав
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Анастасов Савов – управител и Станислав Георгиев Гочев – управител, заедно и
поотделно, изразяващи се в подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат и увеличаване с
2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Варна, ул. „Доктор Пискюлиев”
№ 21.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 26 /двадесет и шест/
броя игрални автомати с 26 /двадесет и шест/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „ФОРС” ООД, гр. Варна:
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:
- Vega Jackpot System тип EGT-JS22, идентификационен номер 84063.
2. След промяната в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
№

Тип, версия

Производител

1.
2.
3.
4.
5.

BGJP 50-04, 1.01
BGJP 20.11, 1.01
EGT Progressive Jackpot тип VGJP1
King Games тип Multi Net 2
Vega Jackpot System тип EGT-JS22

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

Идентификационен номер
JP 071214-105
JP 080612-025
05078
007-04048
84063

Удостоверение за
одобрен тип ДП
031
003
011
028
099

Процент на
отчисление
4.5
1.0
1.5
1.32
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.
2.41.„МОТ 70”ЕООД, гр. Бургас /изх. № П-2370/15.11.12/,/вх. № И-2370/12.11.12г./
На 12.11.2012 г. с вх. № И-2370, 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 „МОТ 70” ЕООД,
гр. Бургас, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Бургас, ж.к. “Славейков”, бл. 113, вх. F, партер.
Искането е за вписване на промени в дадено на организатора Разрешение №
И-2128-1/14.02.2012 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 документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Внесена е дължимата държавна такса, поради което и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, чл. 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 „МОТ
70” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ж.к. „Славейков”, бл. 13,
вх. 2, ет. 6, ап. 18, ЕИК: 102926909, представлявано от Димитър Кръстев Кръстев –
управител, изразяващи се в подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала
с адрес: гр. Бургас, ж.к. „Славейков”, бл. 113, вх. F, партер.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 21 /двадесет и един/
броя игрални автомата с 26 /двадесет и шест/ броя игрални места.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
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изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.42.„МОТ 70”ЕООД, гр. Бургас /изх. № П-2371/15.11.12/,/вх. № И-2371/12.11.12г./
На 12.11.2012 г. с вх. № И-2371, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 32,
чл. 38, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „МОТ 70” ЕООД,
гр. Бургас, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати и утвърждаване на промени в
Задължителните игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Бургас, ж.к. „Братя Миладинови”,
срещу бл. № 5.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора Удостоверение за
издаден лиценз № И-2082/03.10.2012 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 документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни такси, поради което и на
основание чл. 33, ал. 9, във връзка с 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 „МОТ
70” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ж.к. „Славейков” бл. 13,
вх. 2, ет. 6, ап. 18, ЕИК: 102926909, представлявано от Димитър Кръстев Кръстев –
управител, изразяващи се в подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Бургас, ж.к. „Братя Миладинови”, срещу бл. № 5.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 20 /двадесет/ броя с 20
/двадесет/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „МОТ 70” ЕООД, гр. Бургас, Задължителни игрални условия и
правила за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални автомати, включващи
следната промяна:
1. Промяна в броя свързани игрални автомати в система за формиране на премия
джакпот:
- Classic Blend Jackpot System (CBJS), с идент. номер CBJS 07538 – /от 7 на 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.
2.43.ЕТ„НИК-Р-НИКОЛА НИКОЛОВ”, гр. Варна /изх. № П-2374/16.11.12/,/вх. № И2374/12.11.12г./
На 12.11.2012 г. с вх. № И-2374, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 32,
чл. 38, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от ЕТ „НИК-Р-НИКОЛА
НИКОЛОВ”, гр. Варна, 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 и в Задължителни правила за организация на работата
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и финансовия контрол при провеждане на хазартни игри с игрални автомати и образци
/документи/ за счетоводна отчетност за игрална зала с адрес: гр. Варна, бул. „Владислав
Варненчик” № 158, Автогара.
Искането е за вписване на промени в дадено на организатора Разрешение №
И-2220/03.01.2012 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 документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни такси, поради което и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 38, ал. 1 – 3, 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 „НИК-Р-НИКОЛА НИКОЛОВ” със седалище и адрес на управление: гр. Варна,
район „Приморски”, ул. „Подполковник Калитин” № 36, ап. 30, ЕИК: 103566435,
представляван от Никола Радев Николов /физическо лице – търговец/, изразяващи се в
подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Варна,
бул. „Владислав Варненчик” № 158, Автогара.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 20 /двадесет/ броя
игрални автомата с 20 /двадесет/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на ЕТ „НИК-Р-НИКОЛА НИКОЛОВ”, гр. Варна,
1. Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на
хазартни игри с игрални автомати, включващи следните промени:
1.1. Инсталиране на 1 /един/ брой система за формиране на премия джакпот:
- тип BGJP 60-04, Fusion, идентификационен № JP 121107-007.
1.2. Промяна в размера на паричните средства, които могат да се изплащат в брой
- от 15 000 лв. на 5 000 лв.
1.3. Промяна в условията за изплащане на премии джакпот.
2. Задължителни правила за организация на работата и финансовия контрол при
провеждане на хазартни игри с игрални автомати и образци /документи/ за счетоводна
отчетност, включващи следната промяна:
2.1. Промяна в размера на паричните средства, които могат да се изплащат в брой
- от 30 000 лв. на 5 000 лв.
3. След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
№

Тип, версия

Производител

1.
2.
3.
4.
5.

BGJP 20.11, 1.01
EGT Progressive Jackpot, VGJP1
Classic Blend Jackpot System
King Games, Multi Net 2
BGJP 60-04, Fusion

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

Идентификационен номер
JP 080618-014
VGJP 05151
CBJS 09798
007-04026
JP 121107-007

Удостоверение за
одобрен тип ДП
003
011
022
028
052

Процент на
отчисление
1.0
1.5
1.5
1.32
2.0

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
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2.44.„МАКАО”ООД, гр. Пловдив /изх. № П-2388/16.11.12/,/вх. № И-2388/14.11.12г./
На 14.11.2012 г. с вх. № И-2388, 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” ООД,
гр. Пловдив, 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. Пловдив, бул. „Руски” № 70, хотел
„ЛАЙПЦИГ”.
Искането е за вписване на промени в дадено на организатора Разрешение №
И-1247-1 от 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 документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни такси, поради което и на
основание чл. 33, ал. 9, във връзка с 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 38, ал. 1 – 3 и чл. 69, ал. 1-3
от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта
да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
І. Да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на
„МАКАО” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Братя Бъкстон”
№ 99, ЕИК: 115515879, представлявано от Динко Георгиев Миленчев-управител и
Гаврил Тодоров Четрафилов-управител, заедно и поотделно, изразяващи се в подмяна на
5 /пет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, бул. „Руски” № 70,
хотел „ЛАЙПЦИГ”
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 54 /петдесет и четири/
броя игрални автомата с 61 /шестдесет и един/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „МАКАО” ООД, гр. Пловдив,
Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на
хазартни игри с игрални автомати, включващи следните промени:
1. Промяна на броя групи от игрални автомати свързани към система за
формиране на премия джакпот:
- JOPPY, CIDS, идентификационен номер CIDS00002.
2. Подмяна и модификация на игрални автомати свързани в 2 /две/ групи към
система за формиране на премия джакпот:
- JOPPY, CIDS, идентификационен номер CIDS00002.
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. № П2221/14.11.12/,/вх. № И-2221/11.10.12г./
На 11.10.2012 г. с вх. № И-2221 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 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 2 /два/ броя тото пункта.
Искането е за вписване на промени в издадено Удостоверение за издаден лиценз
№ И-2320/07.11.2012 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 във връзка с
§ 4, ал. 1 от ЗХ. 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 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 следните пункта:
- с. Николово, област Русе, община Русе, ул. „Липник” № 137;
- гр. Ветово, област Русе, ул. „Васил Левски” № 1.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
3.2.ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София /изх. № П2406/16.11.12/,/вх. № И-2406/16.11.12г./
На 16.11.2012 г. с вх. № И-2406, 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 ДП „БЪЛГАРСКИ
СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в
които ще се приемат залози и изплащат печалби за игрите на „ТОТО 2”, изразяваща се в
откриване на 1 /един/ брой тото пункт.
Искането е за вписване на промяна в издадено Удостоверение за издаден лиценз
№ И-2320/07.11.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Внесена е дължимата държавна такса, 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 броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и
изплащат печалби за игрите на „ТОТО 2”, както следва:
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Да разреши на ДП „Български спортен тотализатор” да приема залози и изплаща
печалби за игрите на „ТОТО 2” в следния пункт:
- с. Сандрово, община Русе, област Русе, ул. „Райко Даскалов” № 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.
4. За лото игри:
4.1.„ЕВРОБЕТ”ООД, гр. София /изх. № П-2315/08.11.12/,/вх. № И-2315/26.10.12г./
На 26.10.2012 г. с вх. № И-2315, 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
12 /дванадесет/ броя и откриване на 5 /пет/ броя букмейкърски пункта.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора Удостоверение за
издаден лиценз № И-2265/07.11.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
необходимите документи за издаване на разрешения по Закона за хазарта във връзка с
§ 4, ал. 1 от ЗХ. Внесена е дължимата държавна такса, поради което и на основание
чл. 33, ал. 9 във връзка с 22, ал. 1, т. 3, чл. 38, ал. 1 и 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. Велико Търново, ул. „Иван Момчилов” № 6;
2. гр. Габрово, ул. „Марсел де Бископ” № 5;
3. гр. Добринище, ул. „Георги Димитров” № 19;
4. гр. Нови пазар, ул. „Цар Борис” № 14;
5. с. Кръстава, ул. „Чала” № 42;
6. гр. Кюстендил, ул. „Цар Борис I” № 51;
7. гр. Плевен, ул. „Оряхово” № 1 А;
8. гр. София, ж.к. „Стрелбище”, ул. „Нишава” № 165;
9. гр. София, бул. „Братя Бъкстон” № 208, вх. Д, ет. 1;
10. гр. София, бул. „Цар Борис III” № 201 A, с вх. А, вх. Б, вх. В;
11. гр. София, ул. „Летовищна” № 3;
12. гр. София, бул. „Стефан Стамболов” № 57.
Да разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в следните
пунктове:
1. гр. Пазарджик, ул. „Веслец” № 1 А;
2. гр. Пловдив, ул. „Волга” № 49;
3. гр. Сандански, ул. „Васил Кънчов” № 2;
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4. гр. София, ж.к. „Дружба”, бл. 172, вход А и вход Б;
5. гр. Стара Загора, ул. „Св. Отец Паисий” № 50.
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-2361/15.11.12/,/вх. № И-2361/09.11.12г./
На 09.11.2012 г. с вх. № И-2361, 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
7 /седем/ броя и откриване на 11 /единадесет/ броя букмейкърски пункта.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора Удостоверение за
издаден лиценз № И-2265/07.11.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Внесена е дължимата държавна такса, поради което и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с 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. с. Баните, общ. Баните, обл. Смолян, ул. „Васил Левски” № 4;
2. гр. Златица, общ. Златица, обл. София-град, пл. „Македония” № 1;
3. гр. София, общ. Столична, обл. София-град, ул. „Монтевидео” № 10;
4. гр. София, общ. Столична, обл. София-град, кв. „Бенковски”, ул. „Лазар
Михайлов” № 122;
5. гр. Шивачево, общ. Твърдица, обл. Сливен, ул. „Георги Димитров”, бл. 4;
6. гр. Костинброд, общ. Костинброд, обл. София-град, ул. „Славянска” № 2 В;
7. гр. Върбица, общ. Връбница, обл. Шумен, ул. „Септемврийско въстание” № 51.
Да разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в следните
пунктове:
1. гр. Казанлък, общ. Казанлък, обл. Казанлък, бул. „Княз Александър Батенберг”
№ 36;
2. гр. Попово, общ. Попово, обл. Търговище, бул. „България” № 117;
3. гр. Разград, общ. Разград, обл. Разград, ул. „Иван Вазов” № 7;
4. гр. София, общ. Столична, обл. София-град, ул. „Димитър Стефанов” № 11А,
вх. А;
5. с. Градница, общ. Севлиево, обл. Габрово, ул. „Алеко Константинов” № 3;
6. гр. София, общ. Столична, обл. София-град, бул. „Цар Борис III” № 355;
7. гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян, ул. „Миньорска” № 30 Б;
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8. гр. София, общ. Столична, обл. София-град, ж.к. „Младост 4”, бл. 444 А;
9. гр. Хасково, общ. Хасково, обл. Хасково, ул. „Стара планина” № 24 А;
10. гр. София, общ. Столична, обл. София-град, район „Панчарево”,
ул. „Самоковско шосе” № 209;
11. с. Браничево, общ. Каолиново, обл. Шумен, ул. „Септември” № 8.
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.„ЕВРОФУТБОЛ”ООД, гр. София /изх. № П-2298/13.11.12/,/вх. № И2298/24.10.12г./
На 24.10.2012 г. с вх. № И-2298, 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 „ЕВРОФУТБОЛ” ООД, гр.
София, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и
изплащат печалби за игри със залагания върху резултати от спортни състезания,
изразяваща се в закриване на 32 /тридесет и два/ броя и откриване на 11 /единадесет/
броя букмейкърски пункта.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора Удостоверение за
издаден лиценз № И-2139/29.10.2012 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 във връзка с
§ 4, ал. 1 от ЗХ. Внесена е дължимата държавна такса, поради което и на основание
чл. 33, ал. 9 във връзка с 22, ал. 1, т. 3, чл. 38, ал. 1 и 3 от Закона за хазарта,
председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта да разгледа
направеното искане и да вземе решение, с което:
Да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на
„ЕВРОФУТБОЛ” ООД със седалище и адрес на управление: София, р-н „Лозенец”,
бул. „Джеймс Баучер” № 12, ЕИК: 831036657, представлявано от Боян Стефанов
Найденов, Николаос Константинос Арсенопулос и Екатерина Сашкова Михайлова управители, най-малко от двама от управителите заедно, освен в случаите, в които
Дружественият договор предвижда друго, изразяващи се в промяна в броя и адресите на
пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат печалби за игри със залагания
върху резултати от спортни състезания, както следва:
І. Да прекрати дейността на „ЕВРОФУТБОЛ” ООД в следните пунктове:
1. с. Врачеш, обл. София, общ. Ботевград, пл. „Освобождение” № 4А;
2. с. Мирково, обл. София, общ. Мирково, ул. „Цвятко Караджов” № 4;
3. гр. София, обл. София-град, общ. Младост, бул. „Ал. Малинов” - търговски
комплекс към Билла „Младост”;
4. гр. Златица, обл. София, общ. Златица, пл. „Македония” № 1;
5. гр. София, обл. София, общ. Подуяне, ул. „Баба Вида” № 29;
6. гр. София, обл. София-град, общ. Младост, ж.к. „Младост” 3, срещу бл. 349,
кафе „Джани бойс”;
7. гр. София, обл. София-град, общ. Кремиковци, кв. „Враждебна”, ул. „8-ма”
№ 95;

71

8. гр. Берковица, обл. Монтана, общ. Берковица, ул. „Заряница” № 43;
9. с. Лехчево, обл. Монтана, общ. Бойчиновци, ул. „Васил Левски” № 2;
10. гр. Бойчиновци, обл. Монтана, общ. Бойчиновци, ул. „Георги Димитров”
№ 25;
11. гр. Кнежа, обл. Плевен, общ. Кнежа, ул. „Софроний Врачански” № 29А;
12. гр. Ловеч, обл. Ловеч, общ. Ловеч, „Кооперативен пазар” № 13;
13. гр. Борово, обл. Русе, общ. Борово, бул. „Шести септември” № 35;
14. с. Тодор Икономово, обл. Шумен, общ. Каолиново, ул. „Марин Дринов” № 2;
15. гр. Велико Търново, обл. Велико Търново, общ. Велико Търново, ул. „Иван
Момчилов” № 6;
16. гр. Пловдив, обл. Пловдив, общ. Пловдив, бул. „Свобода” № 20А;
17. гр. Пловдив, обл. Пловдив, общ. Пловдив, ж.к. „Тракия”, до бл. 105/106;
18. гр. Доспат, обл. Смолян, общ. Доспат, ул. „Изгрев” № 1;
19. с. Кръстава, обл. Пазарджик, общ. Велинград, ул. „Чала” № 12;
20. гр. Пещера, обл. Пазарджик, общ. Пещера, ул. „Д-р Петър Цикалов” № 41А;
21. с. Горно Дряново, обл. Благоевград, общ. Гърмен;
22. с. Слащен, обл. Благоевград, общ. Сатовча, ул. „Демокрация” № 58;
23. гр. Добринище, обл. Благоевград, общ. Банско, ул. „Търговска” № 19;
24. с. Дебрен, обл. Благоевград, общ. Гърмен, ул. „Първа” № 23;
25. с. Баните, обл. Смолян, общ. с. Баните, ул. „Васил Левски” № 4;
26. София, обл. София-град, общ. Овча купел, ул. „Александър Вейнер” № 5;
27. с. Лозно, обл. Кюстендил, общ. Кюстендил, ул. „14-ти май” № 53;
28. гр. Кюстендил, обл. Кюстендил, общ. Кюстендил, ул. „Цар Борис I” № 51;
29. гр. София, обл. София-град, общ. Триадица, ж.к. „Стрелбище”, ул. „Нишава”
№ 165;
30. гр. Върбица, обл. Шумен, общ. Върбица, ул. „Септемврийско въстание” № 51;
31. гр. София, обл. София-град, общ. Люлин, ж.к. „Люлин”, бл. 347, магазин № 1;
32. гр. София, обл. София-град, общ. Красна поляна, РП на м. „Западен парк”,
УПИ I, кв. 17.
ІІ. Да разреши на „ЕВРОФУТБОЛ” ООД да приема залози и изплаща печалби в
следните пунктове:
1. гр. Бяла, обл. Варна, общ. Бяла, ул. „Андрей Премянов” № 20;
2. гр. Добрич, обл. Добрич, общ. Добрич, ул. „Горски извор” № 4;
3. с. Железница, обл. София, общ. Столична, ул. „Боровец” № 1;
4. гр. Земен, обл. Перник, общ. Земен, ул. „Земенски манастир” № 24;
5. с. Кокаляне, обл. София, общ. Столична, ул. „Искър” № 4;
6. гр. Попово, обл. Търговище, общ. Попово, бул. „България” № 117;
7. гр. Разград, обл. Разград, общ. Разград, ул. „Иван Вазов” № 7, ет. 1;
8. гр. София, обл. София-град, общ. Люлин, бул. „Панчо Владигеров” № 44;
9. гр. София, обл. София-град, общ. Младост, ж.к. „Младост-2”, блок 260;
10. гр. София, обл. София-град, общ. Връбница, ул. „Връх Манчо”, блок 1Б;
11. гр. Търговище, обл. Търговище, общ. Търговище, ул. „Пирин” № 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.
5.2.„ЕВРОБЕТ”ООД, гр. София /изх. № П-2317/08.11.12/,/вх. № И-2317/26.10.12г./
На 26.10.2012 г. с вх. № И-2317, 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,
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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 12 /дванадесет/ броя и откриване на 5 /пет/ броя
букмейкърски пункта.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора Удостоверение за
издаден лиценз № И-2266/07.11.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
необходимите документи за издаване на разрешения по Закона за хазарта във връзка с
§ 4, ал. 1 от ЗХ. Внесена е дължимата държавна такса, поради което и на основание
чл. 33, ал. 9 във връзка с 22, ал. 1, т. 3, чл. 38, ал. 1 и 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. Велико Търново, ул. „Иван Момчилов” № 6;
2. гр. Габрово, ул. „Марсел де Бископ” № 5;
3. гр. Добринище, ул. „Георги Димитров” № 19;
4. гр. Нови пазар, ул. „Цар Борис” № 14;
5. с. Кръстава, ул. „Чала” № 42;
6. гр. Кюстендил, ул. „Цар Борис I” № 51;
7. гр. Плевен, ул. „Оряхово” № 1 А;
8. гр. София, ж.к. „Стрелбище”, ул. „Нишава” № 165;
9. гр. София, бул. „Братя Бъкстон” № 208, вх. Д, ет. 1;
10. гр. София, бул. „Цар Борис III” № 201 A, с вх. А, вх. Б, вх. В;
11. гр. София, ул. „Летовищна” № 3;
12. гр. София, бул. „Стефан Стамболов” № 57.
Да разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в следните
пунктове:
1. гр. Пазарджик, ул. „Веслец” № 1 А;
2. гр. Пловдив, ул. „Волга” № 49;
3. гр. Сандански, ул. „Васил Кънчов” № 2;
4. гр. София, ж.к. „Дружба”, бл. 172, вход А и вход Б;
5. гр. Стара Загора, ул. „Св. Отец Паисий” № 50.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
5.3.„ЕВРОБЕТ”ООД, гр. София /изх. № П-2362/15.11.12/,/вх. № И-2362/09.11.12г./
На 09.11.2012 г. с вх. № И-2362, 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,
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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 11 /единадесет/
броя букмейкърски пункта.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора Удостоверение за
издаден лиценз № И-2266/07.11.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Внесена е дължимата държавна такса, поради което и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с 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. с. Баните, общ. Баните, обл. Смолян, ул. „Васил Левски” № 4;
2. гр. Златица, общ. Златица, обл. София-град, пл. „Македония” № 1;
3. гр. София, общ. Столична, обл. София-град, ул. „Монтевидео” № 10;
4. гр. София, общ. Столична, обл. София-град, кв. „Бенковски”, ул. „Лазар
Михайлов” № 122;
5. гр. Шивачево, общ. Твърдица, обл. Сливен, ул. „Георги Димитров”, бл. 4;
6. гр. Костинброд, общ. Костинброд, обл. София-град, ул. „Славянска” № 2 В;
7. гр. Върбица, общ. Връбница, обл. Шумен, ул. „Септемврийско въстание” № 51.
Да разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в следните
пунктове:
1. гр. Казанлък, общ. Казанлък, обл. Казанлък, бул. „Княз Александър Батенберг”
№ 36;
2. гр. Попово, общ. Попово, обл. Търговище, бул. „България” № 117;
3. гр. Разград, общ. Разград, обл. Разград, ул. „Иван Вазов” № 7;
4. гр. София, общ. Столична, обл. София-град, ул. „Димитър Стефанов” № 11А,
вх. А;
5. с. Градница, общ. Севлиево, обл. Габрово, ул. „Алеко Константинов” № 3;
6. гр. София, общ. Столична, обл. София-град, бул. „Цар Борис III” № 355;
7. гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян, ул. „Миньорска” № 30 Б;
8. гр. София, общ. Столична, обл. София-град, ж.к. „Младост 4”, бл. 444 А;
9. гр. Хасково, общ. Хасково, обл. Хасково, ул. „Стара планина” № 24 А;
10. гр. София, общ. Столична, обл. София-град, район „Панчарево”,
ул. „Самоковско шосе” № 209;
11. с. Браничево, общ. Каолиново, обл. Шумен, ул. „Септември” № 8.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
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Против - няма.
5.4.ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София /изх. № П2405/16.11.12/,/вх. № И-2405/16.11.12г./
На 16.11.2012 г. с вх. № И-2405 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 ДП „БЪЛГАРСКИ
СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в
които ще се приемат залози и изплащат печалби за игрите на „ТОТО 1”, изразяваща се в
откриване на 1 /един/ брой тото пункт.
Искането е за вписване на промяна в издадено Удостоверение за издаден лиценз
№ И-1985/02.10.2012 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 документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Внесена е дължимата държавна такса, поради което и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, чл. 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 броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и
изплащат печалби за игрите на „ТОТО 1”, както следва:
Да разреши на ДП „Български спортен тотализатор” да приема залози и изплаща
печалби за игрите на „ТОТО 1” в следния пункт:
- с. Сандрово, община Русе, област Русе, ул. „Райко Даскалов” № 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.
6. За залагания върху случайни събития:
6.1.„ЕВРОБЕТ”ООД, гр. София /изх. № П-2318/08.11.12/,/вх. № И-2318/26.10.12г./
На 26.10.2012 г. с вх. № И-2318, 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 играта със залагания върху случайни събития „МЕДЖИК ШАНС”,
изразяваща се в закриване на 12 /дванадесет/ броя и откриване на 5 /пет/ броя
букмейкърски пункта.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора Удостоверение за
издаден лиценз № И-2267/07.11.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
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необходимите документи за издаване на разрешения по Закона за хазарта във връзка с
§ 4, ал. 1 от ЗХ. Внесена е дължимата държавна такса, поради което и на основание
чл. 33, ал. 9 във връзка с 22, ал. 1, т. 3, чл. 38, ал. 1 и 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. гр. Велико Търново, ул. „Иван Момчилов” № 6;
2. гр. Габрово, ул. „Марсел де Бископ” № 5;
3. гр. Добринище, ул. „Георги Димитров” № 19;
4. гр. Нови пазар, ул. „Цар Борис” № 14;
5. с. Кръстава, ул. „Чала” № 42;
6. гр. Кюстендил, ул. „Цар Борис I” № 51;
7. гр. Плевен, ул. „Оряхово” № 1 А;
8. гр. София, ж.к. „Стрелбище”, ул. „Нишава” № 165;
9. гр. София, бул. „Братя Бъкстон” № 208, вх. Д, ет. 1;
10. гр. София, бул. „Цар Борис III” № 201 A, с вх. А, вх. Б, вх. В;
11. гр. София, ул. „Летовищна” № 3;
12. гр. София, бул. „Стефан Стамболов” № 57.
Да разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в следните
пунктове:
1. гр. Пазарджик, ул. „Веслец” № 1 А;
2. гр. Пловдив, ул. „Волга” № 49;
3. гр. Сандански, ул. „Васил Кънчов” № 2;
4. гр. София, ж.к. „Дружба”, бл. 172, вход А и вход Б;
5. гр. Стара Загора, ул. „Св. Отец Паисий” № 50.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
6.2.„ЕВРОБЕТ”ООД, гр. София /изх. № П-2363/15.11.12/,/вх. № И-2363/09.11.12г./
На 09.11.2012 г. с вх. № И-2363, 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 играта със залагания върху случайни събития „МЕДЖИК ШАНС”,
изразяваща се в закриване на 7 /седем/ броя и откриване на 11 /единадесет/ броя
букмейкърски пункта.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора Удостоверение за
издаден лиценз № И-2267/07.11.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
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необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Внесена е дължимата държавна такса, поради което и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с 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 играта със залагания върху случайни
събития „МЕДЖИК ШАНС”, както следва:
Да прекрати дейността на „ЕВРОБЕТ” ООД в следните пунктове:
1. с. Баните, общ. Баните, обл. Смолян, ул. „Васил Левски” № 4;
2. гр. Златица, общ. Златица, обл. София-град, пл. „Македония” № 1;
3. гр. София, общ. Столична, обл. София-град, ул. „Монтевидео” № 10;
4. гр. София, общ. Столична, обл. София-град, кв. „Бенковски”, ул. „Лазар
Михайлов” № 122;
5. гр. Шивачево, общ. Твърдица, обл. Сливен, ул. „Георги Димитров”, бл. 4;
6. гр. Костинброд, общ. Костинброд, обл. София-град, ул. „Славянска” № 2 В;
7. гр. Върбица, общ. Връбница, обл. Шумен, ул. „Септемврийско въстание” № 51.
Да разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в следните
пунктове:
1. гр. Казанлък, общ. Казанлък, обл. Казанлък, бул. „Княз Александър Батенберг”
№ 36;
2. гр. Попово, общ. Попово, обл. Търговище, бул. „България” № 117;
3. гр. Разград, общ. Разград, обл. Разград, ул. „Иван Вазов” № 7;
4. гр. София, общ. Столична, обл. София-град, ул. „Димитър Стефанов” № 11А,
вх. А;
5. с. Градница, общ. Севлиево, обл. Габрово, ул. „Алеко Константинов” № 3;
6. гр. София, общ. Столична, обл. София-град, бул. „Цар Борис III” № 355;
7. гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян, ул. „Миньорска” № 30 Б;
8. гр. София, общ. Столична, обл. София-град, ж.к. „Младост 4”, бл. 444 А;
9. гр. Хасково, общ. Хасково, обл. Хасково, ул. „Стара планина” № 24 А;
10. гр. София, общ. Столична, обл. София-град, район „Панчарево”,
ул. „Самоковско шосе” № 209;
11. с. Браничево, общ. Каолиново, обл. Шумен, ул. „Септември” № 8.
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 утвърждаване
на задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри/
утвърждаване образци на талони:
1. За игрални казина:
1.1.„ЕНТЕРТЕЙМАНТ”АД, гр. Пловдив /изх. № П-2360/20.11.12/,/вх. № И2360/09.11.12г./
На 09.11.2012 г. с вх. № И-2360, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 32,
чл. 38, ал. 2 и 3, е подадено писмено искане от „ЕНТЕРТЕЙМАНТ” АД, гр. Пловдив, за
утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и правила при организиране
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и провеждане на хазартни игри в игрално казино с адрес: гр. Пловдив, ул. „Капитан
Райчо” № 2, хотел „Тримонциум Принцес” /по Удостоверение за издаден лиценз
№ И-2141/29.10.2012 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 документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Внесена е дължимата държавна такса, поради което и на
основание чл. 33, ал. 9, във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 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 „ 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,
представените за игрално казино с адрес: гр. Пловдив, ул. „Капитан Райчо” № 2, хотел
„Тримонциум Принцес”, Задължителни игрални условия и правила за организиране и
провеждане на хазартни игри в игрално казино, включващи следната промяна:
В чл. 17 у, ал. 5 се регламентират промени в текста, отнасящи се до получавания
като подарък процент от стойността на ваучер „Slot Promotion Voucher”. От сега нататък
получаваният като подарък процент ще се изразява в това, че клиентът ще заплаща за
него от 40% до 80% от стойността му, като точният процент ще се определя за всеки
период от провеждането на промоцията от дружеството и ще бъде оповестен на видно
място до рецепцията.
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.„ПАША ЕНТЪРТЕЙМЪНТ”ЕАД, гр. София /изх. № П-2368/14.11.12/,/вх. № И2368/09.11.12г./
На 09.11.2012 г. с вх. № И-2368, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 11, чл. 32, чл. 38,
ал. 2 и 3, е подадено писмено искане от „ПАША ЕНТЪРТЕЙМЪНТ” ЕАД, гр. София, за
утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и правила за организиране и
провеждане на хазартни игри в игрално казино с адрес: гр. Свиленград, област Хасково,
площад „14 март”, казино „CASINO PEGASUS” /по Удостоверение за издаден лиценз
№ И-2187/26.10.2012 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 документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Внесена е дължимата държавна такса, поради което и на
основание чл. 33, ал. 9, във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 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:
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Да утвърди 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,
представените за игрално казино с адрес: гр. Свиленград, област Хасково, площад
„14 март”, казино „CASINO PEGASUS”, Задължителни игрални условия и правила за
организиране и провеждане на хазартни игри в игрално казино, включващи следните
промени:
1. В чл. 54, ал. 4 се учредява еднократна нова бонус игра „Спечели кола” – ще се
проведе от 15.12.2012 г. до 30.03.2013 г. за спечелването на лек автомобил. За участие на
всички победители от ежедневните промоции се издава талон „Спечели кола”.
2. В чл. 54, ал. 1 за бонус играта „Луда рулетка” се добавя допълнително теглене
всяка събота и промоционално теглене на 31.12.2012 г.
3. В чл. 54, ал. 2 за бонус играта „Спукай балона” се добавя допълнително теглене
всяка събота и промоционално теглене на 31.12.2012 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.
1.3.„ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД”ЕАД, гр. Свиленград /изх. № П-2373/14.11.12/,/вх.
№ И-2373/12.11.12г./
На 12.11.2012 г. с вх. № И-2373, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 11, чл. 32, чл. 38,
ал.2 и ал. 3, е подадено писмено искане от „ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД” ЕАД,
гр. Свиленград, за утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и правила
за организиране и провеждане на хазартни игри в игрално казино с адрес:
гр. Свиленград, област Хасково, ул. „Гео Милев” № 1.
Искането е за вписване на промени в издадено Удостоверение за издаден лиценз
№ И-2264/05.11.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Внесена е дължимата държавна такса, 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 3 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по
хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
Да даде разрешение за извършване на промяна в издадения лиценз на „ПРИНЦЕС
СВИЛЕНГРАД” ЕАД със седалище и адрес на управление: гр. Свиленград, област
Хасково, ул. „Гео Милев” № 1, ЕИК: 160053297, представлявано от Гюлбин Багджъ –
изпълнителен директор и Мехмет Тан – изпълнителен директор, заедно, изразяваща се в
промяна в Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на
хазартни игри в игрално казино, включваща инсталиране на система за формиране на
премия джакпот Vega Jackpot System тип EGT-JS22, идентификационен номер 84290.
След промяната в игралното казино ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
№

Тип, версия

Производител

Идент. номер

1.

BGJP 30-04, 1.01

„Казино Технологии” АД

JP070924-123

Уд-ние за
одобрен тип
020

Процент
на отчисл.
4.5
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2.
3
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Classic Blend Jackpot System (CBJS)
BGJP 60-04, Fusion
Xcite Cash Express, Asp Hyperlink
WMSP, Money to Burn
Atronic Progressive Link, King Kong Cash
Mystery Jackpot, PR-08
Amatic
Mystery Jackpot, PR-08
Mystery Jackpot, PR-08
Vega Jackpot System тип EGT-JS22

„Евро Геймс Технолоджи” ООД
CBJS 05443
„Казино Технологии” АД
JP110606-133
ARISTOCRAT Ltd.
MYST 0663
WMS Gaming Inc.
ACUSCBGA138007
Atronic International GmbH
11036552
S. C. Techno Gaming Solution S.R.L.
PR-08 11187765
Amatic Industries GmbH
FU120116-003
S.C.Techno Gaming Solution S.R.L
PR-08 11187898
S.C.Techno Gaming Solution S.R.L
PR-08 11187899
„Евро Геймс Технолоджи” ООД
84290

022
052
018
053
054
077
101
077
077
099

1.0
2.0
5.0
1.45
4.3
2.0
1.99
2.0
2.0
2.0

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2. За игрални зали:
2.1..„ЧЕРНО И БЯЛО-2007”ЕООД, гр. София /изх. № П-2351/15.11.12/,/вх. № И2351/07.11.12г./
На 07.11.2012 г. с вх. № И-2351, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 32,
чл. 38, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ЧЕРНО И БЯЛО2007” ЕООД, гр. София, за 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. Сливен, ул. „Търговска” № 3.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Удостоверение
за издаден лиценз № И-2102/30.10.2012 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 документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Внесена е дължимата държавна такса, поради което и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 38, ал. 1 – 3, чл. 69, ал. 1 3 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по
хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
І. Да даде разрешение за извършване на промяна 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, изразяваща се в промяна в Задължителни
игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални
автомати за игрална зала с адрес: гр. Сливен, ул. „Търговска” № 3, включващи:
1. Инсталиране на 1 /един/ брой система за формиране на премия джакпот:
- Advansys Progressive Jackpot System - Wide Area Controller, идентификационен
номер 574940810.
2. След промяната в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
№

Тип, версия

Производител

1.
2.
3.
4.
5.

EGT Progressive Jackpot, VGJP1
EGT Progressive Jackpot, VGJP1
BGJP 20.11, 1.01
BGJP 20.11, 1.01
Atronic Progressive Link, King Kong

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

Идентификационен номер
03630
03631
JP 070312-027
JP 070312-034
1232402001

Удостоверение за
одобрен тип ДП
011
011
003
003
054

Процент на
отчисление
1.0
1.0
1.0
1.0
1.5
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6.
7.

Cash
Advansys Progressive Jackpot System–
Local Controller
Advansys Progressive Jackpot System Wide Area Controller

Advansys d.o.o.

574951007

055

1.0

Advansys d.o.o.

574940810

056

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.
2.2..„М.М.Г.”ООД, гр. София /изх. № П-2375/15.11.12/,/вх. № И-2375/12.11.12г./
На 12.11.2012 г. с вх. № И-2375, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 32,
чл. 38, ал. 1 - 3, е подадено писмено искане от „М.М.Г.” ООД, гр. София, за
утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и правила за организиране и
провеждане на хазартни игри в 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-2220/01.11.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Внесена е дължимата държавна такса, поради което и на
основание чл. 33, ал. 9, във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 11 и чл. 38, ал. 1 – 3, чл. 69 ал. 1 и 3
от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта
да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
Да даде разрешение 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 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. „Цар Симеон І” № 33, включващи:
1. Деинсталиране на система за формиране на премия джакпот - 1 /един/ брой:
- Vega Jackpot System тип EGT – JS22, идентификационен номер 82975.
2. Нова бонус игра за разпределяне на натрупаните от отчисления парични
средства на деинсталираната система.
3. Промяна на броя игрални автомати, свързани към система за формиране на
премия джакпот:
- тип Classic Blend Jackpot System (CBJS), идентификационен номер CBJS 03493.
4. След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
№

Тип, версия

Производител

1.
2.
3.
4.

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

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

Идентификационен номер
CBJS 03493
JP 060728-047
JP 050322-008
84023

Удостоверение за
одобрен тип ДП
022
003
003
095

Процент на
отчисление
1.7
1.0
1.0
5.0

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.

81

Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.3..„УЪРЛД ГЕЙМ”ООД, гр. София /изх. № П-2376/15.11.12/,/вх. № И2376/12.11.12г./
На 12.11.2012 г. с вх. № И-2376, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 11, чл. 32, чл. 38,
ал. 2 и 3, е подадено писмено искане от „УЪРЛД ГЕЙМ” ООД, гр. София, за
утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и правила за организиране и
провеждане на хазартни игри в игрална зала с адрес: гр. Кърджали, бул. „България”
№ 64 /по Удостоверение за издаден лиценз № И-2164/01.11.2012 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 документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Внесена е дължимата държавна такса, поради което и на
основание чл. 33, ал. 9, във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 11 и чл. 38, ал. 2 и ал. 3 от Закона за
хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта да разгледа
направеното искане и да вземе решение, с което:
Да утвърди на „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, промени в Задължителни
игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри в игрална
зала с адрес: гр. Кърджали, бул. „България” № 64, изразяващи се в:
Нова бонус игра:
- „Специална бонус игра”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.4..„КАЗИНО МИРАЖ”ООД, гр. София /изх. № П-2377/15.11.12/,/вх. № И2377/12.11.12г./
На 12.11.2012 г. с вх. № И-2377, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 11, чл. 32, чл. 38,
ал. 2 и 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от “КАЗИНО
МИРАЖ” ООД, гр. София, за утвърждаване на промени в Задължителни игрални
условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални автомати за
игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Македония” № 2-4 /по Удостоверение за издаден
лиценз № И-2219/01.11.2012 г. на ДКХ/.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Внесена е дължимата държавна такса, поради което и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 11, чл. 38, ал. 2 и 3 от Закона за
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хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта да разгледа
направеното искане и да вземе решение, с което:
Да утвърди на “КАЗИНО МИРАЖ” ООД, със седалище и адрес на управление:
гр. София, р-н „Младост”, ул. „Михаил Тенев” № 6, ет. 2, ЕИК: 131553135,
представлявано заедно и поотделно от Михаил Валериев Хаджиев и Валентин Петров
Кинов - управители, Задължителни игрални условия и правила за организиране и
провеждане на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София,
бул. „Македония” № 2-4, включващи следните промени:
1. В чл. 19, ал. 2 се променят часовете на провеждане на допълнителната бонус
игра, както следва:
• Всеки понеделник - от 12.00 часа до 20.00 часа.
• Вторник, сряда, четвъртък и петък – от 18.00 часа до 20.00 часа.
2. В чл. 20, ал. 3 се променя размерът на изиграната сума, за която се печели
скреч-талон – от „над 20 лева” на „над 10 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.
2.5..„КАЗИНО БУДА”ЕООД, гр. София /изх. № П-2378/15.11.12/,/вх. № И2378/12.11.12г./
На 12.11.2012 г. с вх. № И-2378, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 11, чл. 32, чл. 38,
ал. 2 и 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от “КАЗИНО
БУДА” ЕООД, гр. София, за утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия
и правила за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални автомати за игрална
зала с адрес: гр. София, район „Кремиковци”, ж.к. „Ботунец”, ул. „Балкан” № 1-А. /по
Удостоверение за издаден лиценз № И-2292/05.11.2012 г. на ДКХ/.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Внесена е дължимата държавна такса, 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 БУДА” ЕООД, със седалище и адрес на управление:
гр. София, район „Младост”, ул. „Михаил Тенев” № 6, ет. 2, ЕИК: 175086943,
представлявано от Малина Иванова Славчева – управител, Задължителни игрални
условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. София, район „Кремиковци”, ж.к. „Ботунец”, ул. „Балкан” №
1-А, включващи следната промяна:
В чл. 19 на раздел ІV се регламентира начинът на провеждане и броят и размерът
на премиите на бонус игра, която заменя досегашната седмична бонус игра. Бонус
играта ще се провежда в понеделник и сряда от 15.00 часа до 19.00 часа.
Бонус наградите са за сметка на организатора.
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.
3. За лотарийни игри - утвърждаване образци на талони:
3.1.„НЮ ГЕЙМС”ООД, гр. София /изх. № П-2270/19.11.12/,/вх. № И-2270/19.10.12г./
На 19.10.2012 г. с вх. № И-2270, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 9 и чл. 32 от
Закона за хазарта, e подадено писмено искане от „НЮ ГЕЙМС” ООД, гр. София, за
утвърждаване на 3 /три/ броя образци на талони за участие в моментна лотарийна игра
„Национална лотария”, разновидност „Сбъдни мечтите си и ТВ мечта” /по дадено на
организатора Разрешение № И-506/02.04.2012 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 във връзка с
§ 4, ал. 1 от ЗХ. Внесена е дължимата държавна такса, поради което и на основание
чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 9 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ
предлага на Държавната комисия по хазарта да разгледа направеното искане и да вземе
решение, с което:
Да утвърди 3 /три/ броя образци на талони за участие в моментна лотарийна игра
„Национална лотария”, разновидност „Сбъдни мечтите си и ТВ мечта”, организирана от
„НЮ ГЕЙМС” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Слатина”,
ул. „Александър Жендов” № 6, ЕИК: 201090102, представлявано от Калин Георгиев
Попов – 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.
4. За залагания върху случайни събития чрез телекомуникационно средство:
4.1.„НЮ ГЕЙМС”ООД, гр. София /изх. № П-2271/13.11.12/,/вх. № И-2271/19.10.12г./
На 19.10.2012 г. с вх. № И-2271, чл. 22, ал. 1, т. 11, чл. 32, чл. 38, ал. 2 и 3 от
Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „НЮ ГЕЙМС” ООД, гр. София, за
утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и правила за организиране и
провеждане на хазартна игра със залагания върху случайни събития чрез
телекомуникационно средство - „Щастливият номер” /по дадено на организатора
Разрешение № И-1436/22.06.2012 г./.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
необходимите документи за издаване на разрешения по Закона за хазарта във връзка с
§ 4, ал. 1 от ЗХ. 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,
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председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта да разгледа
направеното искане и да вземе решение, с което:
Да утвърди на „НЮ ГЕЙМС” ООД със седалище и адрес на управление:
гр. София, р-н „Слатина”, ул. „Александър Жендов” № 6, ЕИК: 201090102,
представлявано от Калин Георгиев Попов – управител, представените Задължителни
игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартна игра със залагания
върху случайни събития чрез телекомуникационно средство- „Щастливият номер”,
включващи следните промени:
1. Нова разновидност на играта „Щастливият номер”:
- ТВ игра „Познай числата” /Приложение № 17/.
2. Промяна и допълнение на начина за определяне на печалбите в ТВ игра
„Открийте думата” /Приложение № 13/:
3. Промяна и допълнение на начина за определяне на печалбите и регламентът за
провеждане на ТВ игра „Анаграма” /Приложение № 14/:
4. Промяна и допълнение на начина за определяне на печалбите в ТВ игра
„Предложете дума” /Приложение № 15/:
5. Промяна и допълнение на начина за определяне на печалбите в ТВ игра
„Решетка” /Приложение № 16/.
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 - Разни.
1. Докладна записка изх. № 1085/16.11.2012 г. във връзка с искане от ЕТ „НЕВЕНА
ДИМИТРОВА” с вх. № И-1667/25.08.2010 г. на ДКХ.
На 25.08.2010 г. с вх. № И-1667 в ДКХ е постъпило писмено искане от
ЕТ “НЕВЕНА ДИМИТРОВА”, с. Марково с ЕИК: 115508984. Искането е за
прекратяване действието на Разрешение № 1003/02.06.2009 г. на ДКХ за организиране
на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Карлово, ул. „Търговска”
№ 1, преди изтичане на срока му. По подаденото искане и приложените към него
документи е извършена проверка и проучване в законоустановения срок, при които е
установено, че те не отговарят на изискванията на Закона за хазарта /ЗХ/ /отм./ и
Наредбата за необходимите документи за издаване на разрешения по Закона за хазарта
/Наредбата/ /отм./.
По искането е изготвено предложение изх. № И-1667/14.10.2010 г. на
председателя на ДКХ, с което е предложено ДКХ да се произнесе с решение и да откаже
на ЕТ “НЕВЕНА ДИМИТРОВА” предсрочно прекратяване на действието на Разрешение
№ 1003/02.06.2009 г. на ДКХ.
След обсъждане на направеното предложение на заседание на 22.10.2010 г. ДКХ е
приела, че до изтичане на тридесетдневния срок, определен в чл. 19, ал. 3 от ЗХ /отм./, от
искателя не е представено нотариално заверено изрично пълномощно за целта /искането
е било подадено от пълномощник/.
С оглед гореизложеното и на основание чл. 19, ал. 2 във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 2,
ал. 4 и чл. 19, ал. 4 от ЗХ /отм./, с Решение № И-1667/22.10.2011 г. ДКХ е отказала да
прекрати действието на Разрешение № 1003/02.06.2009 г. преди изтичане на срока му.
Решението на ДКХ е обжалвано от ЕТ “НЕВЕНА ДИМИТРОВА” пред
Административен съд София – град /АССГ/, където е образувано административно дело
№ 8185/2010 г. С Решение № 3858/04.08.2011 г. по делото АССГ е отменил Решение №
И-1667/22.10.2010 г. на ДКХ. Решението на АССГ е обжалвано и оставено в сила с
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Решение № 11653/24.09.2012 г. по КАХД № 13167/2011 г. на Върховен административен
съд /ВАС/. Съдебният спор по законосъобразността на Решение № И-1667/22.10.2010 г.
на ДКХ е приключил с влязло в сила на 24.09.2012 г. решение на АССГ.
В постановеното съдебно решение ВАС приема, че първоинстанционният съд
законосъобразно е стигнал до извода, че отказът на Комисията е постановен в
нарушение на материалния закон и при допуснато съществено нарушение на
административнопроизводствените правила и подлежи на отмяна. Според ВАС и АССГ
след като искането е подписано от едноличния търговец в случая не намира приложение
разпоредбата на чл. 17, ал. 1, т. 2 от Наредбата. Поради това съдебните инстанции са
постановили решения, според които поисканото от ДКХ представяне на нотариално
заверено пълномощно за подаване на процесното искане е незаконосъобразно.
С оглед постановеното от АССГ и оставено в сила от ВАС решение за връщане на
административната преписка на ДКХ за ново разглеждане при спазване на указанията по
тълкуване и прилагане на ЗХ /отм./, председателят на ДКХ е предложил на Комисията
отново да разгледа преписката по искане с вх. № И-1667/25.08.2010 г. на ЕТ „НЕВЕНА
ДИМИТРОВА”.
На заседание, проведено на 21.11.2012 г., след като обсъди гореизложената
фактическа обстановка ДКХ установи, че Разрешение № 1003/02.06.2009 г. за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Карлово,
ул. „Търговска” № 1 е с изтекъл срок на действие на 09.12.2010 г. Предвид това
Комисията приема, че в случая липсва правен интерес на заявителя за издаване на
искания административен акт и са налице предпоставките на чл. 27, ал. 2, т. 5 от
Административно-процесуалния кодекс /АПК/ за прекратяване на административното
производство по искане с вх. № И-1667/25.08.2010 г. от ЕТ „НЕВЕНА ДИМИТРОВА”.
С оглед с гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1 от Закона за хазарта във
връзка чл. 27, ал. 2, т. 5 от АПК, във връзка с § 5 от ЗХ, Държавната комисия по хазарта
Р Е Ш И:
Прекратява образуваното административно производство по искане с вх.
№ И-1667/25.08.2010 г. от ЕТ „НЕВЕНА ДИМИТРОВА” със седалище и адрес на
управление с. Марково, община Родопи, област Пловдив, ул. „Опълченска” № 22,
ЕИК: 115508984, представляван от Невена Атанасова Димитрова /физическо лице –
търговец/ за прекратяване на действието на Разрешение № 1003/02.06.2009 г. на ДКХ за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Карлово,
ул. „Търговска” № 1, преди изтичане на срока му
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
Председател:
/Калоян Кръстев/
Секретар-протоколчик:
/Виолета Христова/
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