РЕПУБЛИКАБЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВОНАФИНАНСИТЕ
ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА

ПРОТОКОЛ
№ 16
София, 29.11.2012 г.
Днес, 29 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 - Разглеждане на писмено искане за издаване на лиценз за обект, в
които са се организирали хазартни игри, отложено от заседанието на ДКХ от
31.10.2012 г.
1. За игрална зала:
1. Докладна записка изх. № И-2274/23.11.2012 г. във връзка с искане от „ЛЪКИ
ГЕЙМ”ООД, гр. Варна с вх. № И-2274/19.10.2012 г. на ДКХ.
ВТОРИ РАЗДЕЛ - Разглеждане на писмени искания за одобряване на вписани
промени в обстоятелствата и за други промени във вече издаден лиценз:
1. За игрална зала:
1.1.„ДЖОНС ЕНТЪРТЕЙМЕНТ”ООД, гр. София /изх. № П-2432/26.11.12/,/вх. № И2432/21.11.12г./
1.2.„ДЖОНС ЕНТЪРТЕЙМЕНТ”ООД, гр. София /изх. № П-2433/26.11.12/,/вх. № И2433/21.11.12г./
ТРЕТИ РАЗДЕЛ - Разглеждане на писмени искания за одобряване на вписани
промени в обстоятелствата по издадени лицензи:
1. За игрални зали:
1.1.„БРАТЯ МАТЕВИ”ЕООД, гр. София /изх. № П-2413/23.11.12/,/вх. № И2413/16.11.12г./
1.2.„МУЛТИ - КАТЕРС”ООД, гр. София /изх. № П-2434/26.11.12/,/вх. № И2434/21.11.12г./
ЧЕТВЪРТИ РАЗДЕЛ - Разглеждане на писмено искане за одобряване на вписана
промяна в състава на управителен орган:
1. За игрално казино:
1.„ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД”ЕАД, гр. Свиленград /изх. № П-2442/27.11.12/,/вх. № И2442/23.11.12г./
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ПЕТИ РАЗДЕЛ - Предсрочно прекратяване действието на издаден лиценз:
1. За игрална зала:
1.„НОРД-Б”ООД, гр. София /изх. № П-2456/28.11.12/,/вх. № И-2456/26.11.12г./
ШЕСТИ РАЗДЕЛ - Разглеждане на писмено искане за издаване на лиценз за нов
обект:
1. За игрална зала:
1.„ТИ ЕНД ТИ”АД, гр. Варна /изх. № П-2422/27.11.12/,/вх. № И-2422/19.11.12г./
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„НУШИ-ТЕМЕНУЖКА ПЕТРОВА”, гр. Ботевград /изх. № П-2367/28.11.12/,/вх.
№ И-2367/09.11.12г./
1.2.„ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ”ООД, гр. Мъглиж /изх. № П-2387/23.11.12/,/вх. № И2387/14.11.12г./
1.3.„ФСО”ООД, гр. София /изх. № П-2415/28.11.12/,/вх. № И-2415/16.11.12г./
ОСМИ РАЗДЕЛ - Разглеждане на писмено искане за продължаване на срока на
действие (по чл. 36, ал. 1 от ЗХ) на издаден лиценз:
1. За игрална зала:
1.„ЛАЙТ-ИН ГЕЙМ”ООД, гр. Пловдив /изх. № П-2247/27.11.12/,/вх. № И2247/16.10.12г./
ДЕВЕТИ РАЗДЕЛ - Разглеждане на писмени искания за промени във вече издадени
лицензи:
1. За игрални казина:
1.1.„САН МАРКО ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ”ЕООД, гр. София /изх. № П-2427/26.11.12/,/вх.
№ И-2427/20.11.12г./
1.2.„ПИКАДИЛИ ХОЛДИНГ”ООД, гр. София /изх. № П-2416/27.11.12/,/вх. № И2416/19.11.12г./
2. За игрални зали:
2.1.ЕТ„ПРЕКС-АЛЕКСАНДЪР ТЕНЕВ”, гр. София /изх. № П-2379/28.11.12/,/вх. № И2379/13.11.12г./
2.2.„БАРГЕЙМ”АД, гр. София /изх. № П-2381/23.11.12/,/вх. № И-2381/13.11.12г./
2.3.„БАРГЕЙМ”АД, гр. София /изх. № П-2417/26.11.12/,/вх. № И-2417/19.11.12г./
2.4.„ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН”АД, гр. София /изх. № П-2414/28.11.12/,/вх. № И2414/16.11.12г./
2.5.ЕТ„СИ-ЕЛ-ЕЛИТ-ЖЕЧО МАРИНОВ”, гр. Бургас /изх. № П-2382/23.11.12/,/вх. № И2382/14.11.12г./
2.6.ЕТ„СИ-ЕЛ-ЕЛИТ-ЖЕЧО МАРИНОВ”, гр. Бургас /изх. № П-2383/23.11.12/,/вх. № И2383/14.11.12г./
2.7.„МЕГАШАНС ГРУП”ООД, гр. Варна /изх. № П-2386/23.11.12/,/вх. № И2386/14.11.12г./
2.8.„МЕГА ШАНС ГРУП - ИСПЕРИХ”ООД, гр. Исперих /изх. № П-2441/27.11.12/,/вх.
№ И-2441/22.11.12г./
2.9.„ГЕЙМ-4”АД, гр. София /изх. № П-2391/23.11.12/,/вх. № И-2391/14.11.12г./
2.10.„ГЕЙМ-4”АД, гр. София /изх. № П-2392/27.11.12/,/вх. № И-2392/14.11.12г./
2.11.„ГЕЙМЪР-2001”ЕООД, гр. София /изх. № П-2394/26.11.12/,/вх. № И2394/14.11.12г./
2.12.„БЛИЦ ТРЕЙД КЪМПАНИ”ООД, гр. София /изх. № П-2396/26.11.12/,/вх. № И2396/15.11.12г./

2

2.13.„ЕВРО КАЗИНО ГРУП”ООД, гр. София /изх. № П-2393/23.11.12/,/вх. № И2393/14.11.12г./
2.14.„РАДКА МОСКОВА”ООД, гр. Самоков /изх. № П-2395/28.11.12/,/вх. № И2395/14.11.12г./
2.15.„РАДКА МОСКОВА”ООД, гр. Самоков /изх. № П-2439/27.11.12/,/вх. № И2439/22.11.12г./
2.16.ЕТ„РУМАР – ДИМО ДИМОВ”, гр. Варна /изх. № П-2403/26.11.12/,/вх. № И2403/15.11.12г./
2.17.„КЕНОМАТ”ООД, гр. Бургас /изх. № П-2404/26.11.12/,/вх. № И-2404/15.11.12г./
2.18.„ФОКС - 1”ООД, гр. Бургас /изх. № П-2419/26.11.12/,/вх. № И-2419/19.11.12г./
2.19.„МИЛЕНИУМ-МВ”ООД, гр. Димитровград /изх. № П-2421/28.11.12/,/вх. № И2421/19.11.12г./
2.20.„Л М 2 - ПЕТРОВИ”ООД, гр. Първомай /изх. № П-2423/26.11.12/,/вх. № И2423/20.11.12г./
2.21.ЕТ„ДЕНИ – ДЕНКА ВЕЛЕВА – СТЕЛА ВЕЛЕВА”, гр. Стара Загора /изх. № П2424/26.11.12/,/вх. № И-2424/20.11.12г./
2.22.СД„ПАНО И САНИ – АВРАМОВИ И СИЕ”, гр. Горна Оряховица /изх. № П2428/27.11.12/,/вх. № И-2428/21.11.12г./
2.23.СД„ПАНО И САНИ – АВРАМОВИ И СИЕ”, гр. Горна Оряховица /изх. № П2430/27.11.12/,/вх. № И-2430/21.11.12г./
2.24.СД„КРЕМЕНЛИЕВ И СИЕ”, гр. Сандански /изх. № П-2435/27.11.12/,/вх. № И2435/22.11.12г./
2.25.„ХАЗАРТ 09”ООД, гр. Сандански /изх. № П-2436/28.11.12/,/вх. № И2436/22.11.12г./
2.26.ЕТ„РОСЕН ПЕРИНАРОВ”, гр. Сандански /изх. № П-2437/28.11.12/,/вх. № И2437/22.11.12г./
2.27.„КОМЕРС”ЕООД, гр. Севлиево /изх. № П-2445/27.11.12/,/вх. № И-2445/23.11.12г./
2.28.„РОЯЛ ГЕЙМИНГ”ЕООД, гр. Ловеч /изх. № П-2451/27.11.12/,/вх. № И2451/26.11.12г./
3. За тото игри:
3.1.ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”,
2452/27.11.12/,/вх. № И-2452/26.11.12г./

гр.

София

/изх.

№

П-

4. За лото игри:
4.1.„ЕВРОБЕТ”ООД, гр. София /изх. № П-2410/23.11.12/,/вх. № И-2410/16.11.12г./
4.2.„ЕВРОБЕТ”ООД, гр. София /изх. № П-2446/28.11.12/,/вх. № И-2446/23.11.12г./
5. За залагания върху резултати от спортни състезания:
5.1.„ЕВРОФУТБОЛ”ООД, гр. София /изх. № П-2385/23.11.12/,/вх. № И-2385/14.11.12г./
5.2.„ЕВРОБЕТ”ООД, гр. София /изх. № П-2412/23.11.12/,/вх. № И-2412/16.11.12г./
5.3.„ЕВРОБЕТ”ООД, гр. София /изх. № П-2448/28.11.12/,/вх. № И-2448/23.11.12г./
5.4.ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София /изх. № П2454/27.11.12/,/вх. № И-2454/26.11.12г./
6. За залагания върху случайни събития:
6.1.„ЕВРОБЕТ”ООД, гр. София /изх. № П-2411/23.11.12/,/вх. № И-2411/16.11.12г./
6.2.„ЕВРОБЕТ”ООД, гр. София /изх. № П-2447/28.11.12/,/вх. № И-2447/23.11.12г./
ДЕСЕТИ РАЗДЕЛ - Разглеждане на писмени искания за утвърждаване на
задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри:
1. За игрални казина:
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1.1.„СИТИ КАЗИНО ГРУП”ООД, гр. София /изх. № П-2389/23.11.12/,/вх. № И2389/14.11.12г./
1.2.„УИН СИТИ”ЕООД, гр. София /изх. № П-2409/23.11.12/,/вх. № И-2409/16.11.12г./
1.3.„АКТИВ-БГ”АД, гр. София /изх. № П-2425/26.11.12/,/вх. № И-2425/20.11.12г./
1.4.„ИНТКО ИНТЕРНЕШЪНЪЛ КАЗИНО КЛУБ”ЕАД, гр. София /изх. № П2426/26.11.12/,/вх. № И-2426/20.11.12г./
2. За игрални зали:
2.1.„ФЕНИКС ГОЛД”ЕООД, гр. София /изх. № П-2233/23.11.12/,/вх. № И-22331/19.11.12г./
2.2.„ПОЛО 11”ЕООД, гр. София /изх. № П-2358/23.11.12/,/вх. № И-2358/09.11.12г./
2.3.„ГЕЙМЪР-2001”ЕООД, гр. София /изх. № П-2390/23.11.12/,/вх. № И-2390/14.11.12г./
2.4.„ГРАНД КАЗИНО - 1”ООД, гр. София /изх. № П-2397/28.11.12/,/вх. № И2397/15.11.12г./
2.5.„ГРАНД КАЗИНО - 3”ООД, гр. София /изх. № П-2398/28.11.12/,/вх. № И2398/15.11.12г./
2.6.„МИЛИОН КАЗИНО”ООД, гр. София /изх. № П-2407/23.11.12/,/вх. № И2407/16.11.12г./
2.7.„УИН БЕТ-3”ООД, гр. София /изх. № П-2408/23.11.12/,/вх. № И-2408/16.11.12г./
2.8.„РАДКА МОСКОВА”ООД, гр. Самоков /изх. № П-2438/27.11.12/,/вх. № И2438/22.11.12г./
2.9.СД„ЕЛДОРАДО-НПР-ИМПОРТ-ЕКСПОРТ-СИЕ”, гр. Панагюрище /изх. № П2443/27.11.12/,/вх. № И-2443/23.11.12г./
3. За тото игри:
3.1.ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”,
2453/27.11.12/,/вх. № И-2453/26.11.12г./

гр.

София

/изх.

№

П-

ЕДИНАДЕСЕТИ РАЗДЕЛ - Разни.
1. Докладна записка изх. № И-1972/27.11.2012 г. във връзка с искане от „ПОЛИКОМЕРС
СГ” ЕООД, гр. Велико Търново с вх. № И-1972/07.10.2010 г. на ДКХ.
2. Доклад във връзка с приемането на нови Общи задължителни правила за
организацията на работата и финансовия контрол при организиране на хазартни игри с
игрални автомати и задължителни образци за счетоводна отчетност /изх. №
1166/28.11.2012 г./
ПО ПЪРВИ РАЗДЕЛ - Разглеждане на писмено искане за издаване на лиценз за
обект, в които са се организирали хазартни игри, отложено от заседанието на ДКХ
от 31.10.2012 г.
1. За игрална зала:
1. Докладна записка изх. № И-2274/23.11.2012 г. във връзка с искане от „ЛЪКИ
ГЕЙМ”ООД, гр. Варна с вх. № И-2274/19.10.2012 г. на ДКХ.
Постъпило е писмено искане с вх. № И-2274/19.10.2012 г. от „ЛЪКИ
ГЕЙМ” ООД, гр. Варна, до ДКХ за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри
с игрални автомати, за срок от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес: гр. Варна,
ул. „Кирил и Методий” № 53.
На основание чл. 31, ал. 1, т. 1 и т. 9 от ЗХ и Заповед № З-492/24.10.2012 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 /отм. ДВ бр. 85 от 06.11.2012 г./. Г-н Кацаров като
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наблюдаващ член на ДКХ заяви, че проверката и проучването по подадените с искането
документи е извършена в законоустановените срокове. Внесена е дължимата държавна
такса.
На проведено заседание на 31.10.2012 г., след като е обсъдила представените от
искателя документи ДКХ е установила, че обстоятелствата по искане с вх. №
И-2274/19.10.2012 г., касаещи наличието на изискуемото отстояние по чл. 44, ал. 1 от
ЗХ, не са изяснени и на основание чл. 24, ал. 1 и 2 от ЗХ е взела следното решение:
1. Приема, че обстоятелствата по писменото искане не са изяснени и отлага
разглеждане на искане с вх. № И-2274/19.10.2012 г.
2. Задължава управителите на „ЛЪКИ ГЕЙМ” ООД с ЕИК: 202008033 или техни
упълномощени представители да се явят лично на заседание на ДКХ, за да отговорят на
конкретно поставени въпроси и да представят на заседание или с придружително писмо:
- копие от кадастралната карта /КК/ за територията, на която се намира обектът, в
който се организират хазартни игри, изготвено съгласно изискванията на чл. 2, 4 и 5 от
Наредбата за правилата, начините, техническите способи и изискванията за измерване
на отстояние по чл. 44 от Закона за хазарта /Наредбата/, в сила от 09.10.2012 г.,
обхващащо радиус не по-малък от 300 метра от главния вход на обекта. Върху копието
от КК по чл. 4, ал. 2 от Наредбата правоспособното лице да нанесе всички входове на
игралната зала с адрес: гр. Варна, ул. „Кирил и Методий” № 53 и всички входове на ОУ
„Христо Ботев”, гр. Варна, а в случаите по чл. 2, ал. 5 от Наредбата - всички входове на
оградата, както и линията на най-прекия пешеходен път;
- удостоверение, издадено от СГКК – гр. Варна или от лице, вписано в регистъра
на правоспособните лица по кадастър към Агенцията по геодезия, картография и
кадастър и притежаващо свидетелство за правоспособност за извършване на дейности по
кадастъра, с което да се удостовери, че игрална зала с адрес: гр. Варна, ул. „Кирил и
Методий” № 53, отговаря на изискванията на чл. 44, ал. 1 от ЗХ;
- план–схема за предназначението на помещенията в игралната зала, за броя и
разположението на игралните автомати и съоръжения в съответствие с изискванията на
Закона за хазарта - заверена от искателя и изготвилия план – схемата, с отбелязани
всички входове/изходи на игрална зала с адрес: гр. Варна, ул. „Кирил и Методий” № 53.
Предупреждава „ЛЪКИ ГЕЙМ” ООД и неговите представители, че при
неизпълнение на вменените с настоящото решение задължения, може да откаже
издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати за срок от 5
/пет/ години в игрална зала с адрес: гр. Варна, ул. „Кирил и Методий” № 53.
3. Възлага на Дирекция „Разрешения и контрол върху хазартната дейност” в ДКХ
да оправи запитвания до Община Варна и до арх. Антония Костова Сталева-Донева,
изготвила представената от „ЛЪКИ ГЕЙМ” ООД План–схема за предназначението на
помещенията в игралната зала, за броя и разположението на игралните автомати и
съоръжения, във връзка с изясняване на обстоятелствата колко и къде са
входовете/изходите на недвижим имот с адрес в гр. Варна, ул. „Кирил и Методий” № 53.
При необходимост да се изискат и други документи за изясняване на тези обстоятелства.
С писмо изх. № И-2274/06.11.2012 г. „ЛЪКИ ГЕЙМ” ООД е уведомено за
решението на ДКХ и са изискани допълнителни документи. С писмо вх. №
И-2274/19.11.2012 г. на ДКХ са представени:
- копие от Кадастралната карта /КК/ на гр. Варна в мащаб 1:1000, изготвена от
Службата по геодезия, картография и кадастър, гр. Варна, с начертан маршрут от
главния вход на игралната зала до всички входове на оградата на ОУ „Христо Ботев”.
Копието обхваща радиус, не по-малък от 300 м. от главния вход на обекта, в който ще се
организират хазартни игри;
- Удостоверение № 94-31794-03-10-12130/14.11.2012 г. за спазено отстояние,
издадено от СГКК, гр. Варна, съгласно което игралната зала отстои на 303 метра от най
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– близкия вход на оградата на ОУ „Христо Ботев” и на 428 метра от втория вход на
оградата на ОУ „Христо Ботев”;
- план–схема за предназначението на помещенията в игралната зала, за броя и
разположението на игралните автомати и съоръжения в съответствие с изискванията на
ЗХ - заверена от искателя и изготвена от арх. Антония Костова Сталева-Донева. На
план-схемата са отбелязани два входа/изхода, единият, с лице към ул. „Кирил и
Методий”, е посочен като авариен изход, а другият, с лице към ул. „Моряшка”, е
посочен като главен вход.
С писмо изх. № И-2274/06.11.2012 г. на ДКХ арх. Антония Костова СталеваДонева е уведомена за решението на ДКХ и е помолена за становище по
гореизложеното, като при необходимост е изискано да представи нова план–схема за
предназначението на помещенията в игралната зала, за броя и разположението на
игралните автомати и съоръжения с отбелязани всички входове/изходи на обекта.
С писмо вх. № И-2274/14.11.2012 г. арх. Антония Костова Сталева-Донева
уведомява ДКХ, че е допусната техническа грешка при изчертаването на
разпределението на обекта и съответното отбелязване на съществуващите входове и
изходи. Направена е корекция в разпределението и е отбелязан главния вход на
игралната зала – вход клиенти, който е съществуващ и е към ул. „Моряшка”. Подходът
откъм ул. „Кирил и Методий” се ползва като авариен изход и при сервизно обслужване
на залата. По гореизложеното е представен и снимков материал.
С писмо изх. № И-2274/06.11.2012 г. кметът на район „Аспарухово”, гр. Варна, е
уведомен за решението на ДКХ и към него са отправени следните запитвания:
- Съществува ли вход/изход на югоизточната фасада /с лице към ул. „Моряшка”/
на игрална зала с адрес: гр. Варна, ул. „Кирил и Методий” № 53?
- Какви документи са необходими за направата на такъв отвор и дали има влезли
в сила такива?
С писмо вх. № И-2274/20.11.2012 г. от район „Аспарухово”, гр. Варна, ДКХ е
уведомена, че въпросната сграда е въведена в експлоатация, видно от Удостоверение №
21/07.11.2005 г., като преди приемането на сградата, в която се намира залата, е
представен и одобрен на 19.01.2003 г. екзекутивен архитектурен проект, на който е
нанесен вход към ул. „Моряшка”. Приложено е копие от одобрен екзекутивен проект.
Комисията пристъпи към разглеждане и обсъждане на искане с вх. №
И-2274/19.10.2012 г. и на всички представени документи. На основание чл. 23, ал. 3 от
ЗХ на заседанието на ДКХ на 29.11.2012 г. бе поканена и присъства адв. Милена
Цанкова Гледжарска в качеството й на упълномощен представител на Цветелина
Галинова Здравкова и Орлин Ивелинов Боев – управители на „ЛЪКИ ГЕЙМ” ООД.
Представя пълномощно от 30.10.2012 г. На поставени въпроси във връзка с отстоянието
и кой е главният вход на игралната зала представителят на искателя заяви, че
административният адрес на залата е на ул. „Кирил и Методий”, но главният вход през
който се осъществява достъпа на посетители е откъм ул. „Моряшка”. Адв. Гледжарска
обясни, че този главен вход на игралната зала отговаря на изискванията на Наредбата,
като искателят е предприел всички необходими действия за съобразяване с
необходимото отстояние по чл. 44, ал. 1 от ЗХ. На въпрос каква е пречката входът на
залата откъм ул. „Кирил и Методий” да се използва за достъп на посетители,
представителят заяви, че ако „ЛЪКИ ГЕЙМ” ООД използва този вход, след
евентуалното издаване на лиценз за организиране на хазартни игри, рискува лицензът да
му бъде отнет, поради липсата на изискуемото отстояние.
След като взе предвид всички представени писмени официални документи, във
връзка с доказване на обстоятелствата по чл. 44 от ЗХ /от искателя, от арх. Антония
Костова Сталева-Донева и от кмета на район „Аспарухово”, гр. Варна/ ДКХ приема, че
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игралната зала е с административен адрес: гр. Варна, ул. „Кирил и Методий” № 53, но с
главен вход, през които ще се осъществява достъпа на посетители, откъм
ул. „Моряшка”, до който вход е налице и изискуемото, съгласно разпоредбата на
чл. 44, ал. 1 от ЗХ, отстояние от не по-малко от 300 м.
С оглед гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1,
т. 11 и чл. 69, ал. 1 и ал. 3 от Закона за хазарта, Държавната комисия по хазарта
Р Е Ш И:
І. Издава лиценз на „ЛЪКИ ГЕЙМ” ООД със седалище и адрес на управление: гр.
Варна, р-н „Аспарухово”, ул. „Кирил и Методий” № 53, ЕИК: 202008033,
представлявано от Цветелина Галинова Здравкова – управител и Орлин Ивелинов Боев –
управител, заедно, за организиране на хазартни игри с игрални автомати за срок от 5
/пет/ години в игрална зала с адрес: гр. Варна, р-н „Аспарухово”, ул. „Кирил и Методий”
№ 53.
На основание чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗХ „ЛЪКИ ГЕЙМ” ООД e доказало
предварително пред ДКХ направени инвестиции в общ размер на 109 040,70 лв. за
игрална зала с адрес: гр. Варна, р-н „Аспарухово”, ул. „Кирил и Методий” № 53.
Представени са:
- 4 /четири/ броя фактури /официално заверени преписи/ от „ЛЪКИ ГЕЙМ” ООД
за придобиване на активи – оборудване на помещението, в което ще се организират
хазартни игри с игрални автомати, за обща сума 73 760,70 лв.;
- 7 /седем/ броя фактури /официално заверени преписи/ за закупуване на игрално
оборудване от „ЛЪКИ ГЕЙМ” ООД /игрални автомати/, за обща сума 35 280 лв.
На основание чл. 5, ал. 1, т. 3 от „ЛЪКИ ГЕЙМ” ООД е доказало, че разполага със
средства в размер на 200 000 лв. за организиране на хазартни игри с игрални автомати
съгласно договор за заем от 21.09.2012 г., сключен между „ЕС-ГЕЙМ” ООД –
заемодател, и „ЛЪКИ ГЕЙМ” ООД - заемополучател. Паричните средства са
предоставени на „ЛЪКИ ГЕЙМ” ООД по банков път, видно от платежни нареждания
към „МКБ ЮНИОНБАНК” АД. Представена е банкова референция с изх. № 348-188 от
25.10.2012 г. за направения превод по сметката на „ЛЪКИ ГЕЙМ” ООД в „МКБ
ЮНИОНБАНК” АД.
В игралната зала ще бъдат инсталирани и експлоатирани 30 /тридесет/ броя
игрални автомата с 30 /тридесет/ броя игрални места.
II. Утвърждава на „ЛЪКИ ГЕЙМ” ООД, гр. Варна за игралната зала по т. І:
1. Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на
хазартни игри с игрални автомати в игрална зала.
2. Задължителни правила за организация на работата и финансов контрол при
провеждане на хазартни игри с игрални автомати и образци за счетоводна отчетност в
игрална зала.
3. Задължителни изисквания към игрална зала с игрални автомати по отношение
вида на помещенията, минималната площ и разпределението на помещенията, както и
необходимото техническо оборудване за контрол.
III. В игралната зала ще бъдат инсталирани 2 /два/ броя системи за формиране на
премия джакпот:
- тип BGJP 20.11, версия 1.01, идентификационен № JP 080527-043, която ще
отчислява 1% от залозите, направени чрез свързаните в системата 3 /три/ броя игрални
автомати;
- EGT Progressive Jackpot тип VGJP1, идентификационен № 05067, която ще
отчислява 1.5% от залозите, направени чрез свързаните в системата 2 /два/ броя игрални
автомати.
ІV. В игралната зала ще функционират следните системи за формиране на премия
джакпот:
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№

Тип, версия

Производител

1.
2.

BGJP 20.11, 1.01

EGT Progressive Jackpot тип VGJP1

„Казино Технологии” АД
„Евро Геймс Технолоджи” ООД

Идентификационен номер
JP 080527-043
05067

Удостоверение за
одобрен тип ДП
003
011

Процент на
отчисления
1.0
1.5

Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
ПО ВТОРИ РАЗДЕЛ - Разглеждане на писмени искания за одобряване на вписани
промени в обстоятелствата и за други промени във вече издаден лиценз:
1. За игрална зала:
1.1.„ДЖОНС ЕНТЪРТЕЙМЕНТ”ООД, гр. София /изх. № П-2432/26.11.12/,/вх. № И2432/21.11.12г./
На 21.11.2012 г. с вх. № И-2432, 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 „ДЖОНС
ЕНТЪРТЕЙМЕНТ” 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 и в Задължителни правила за
организация на работата и финансовия контрол при провеждане на хазартни игри с
игрални автомати и образци /документи/ за счетоводна отчетност за игрална зала с
адрес: гр. София, бул. „Черни връх” № 47.
Искането е за вписване на промени в дадено на организатора Разрешение №
И-1526/03.07.2012 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
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 „ДЖОНС
ЕНТЪРТЕЙМЕНТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Оборище”, бул. „Янко Сакъзов” № 56, ЕИК: 131530898, представлявано от Христо
Благоев Георгиев – управител, изразяващи се в подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата
в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Черни връх” № 47.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 20 /двадесет/ броя
игрални автомата с 25 /двадесет и пет/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „ДЖОНС ЕНТЪРТЕЙМЕНТ” ООД, гр. София,
1. Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на
хазартни игри с игрални автомати, включващи следните промени:
1.1. Деинсталиране на 1 /един/ брой система за формиране на премия джакпот:
- тип Classic Blend Jackpot System (CBJS), идентификационен № CBJS 70316.
1.2. Инсталиране на 1 /един/ брой система за формиране на премия джакпот:
- Vega Jackpot System, тип EGT-JS22, идентификационен № 84487.
1.3. Промяна в размера на паричните средства, които могат да се изплащат в
брой.
1.4. 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
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отчетност, включващи промяна в размера на паричните средства, които могат да се
изплащат в брой.
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, версия 1.01
BGJP 20.11, версия 1.01
BGJP 60-04, Fusion
Vega Jackpot System, тип EGT-JS22
AGJS/AG Jackpot server/
Classic Blend Jackpot System (CBJS)

„Казино Технологии” АД
„Казино Технологии” АД
„Казино Технологии” АД
„Евро Геймс Технолоджи” ООД
„Адмирал груп” ЕООД
„Евро Геймс Технолоджи” ООД

Идентификационен номер
JP081022-100
JP081022-101
JP110330-003
84487
090404-002-1
CBJS 81085

Удостоверение за
одобрен тип ДП
003
003
052
099
050
022.1

Процент на
отчисление
1.0
1.0
2.0
1.9
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.
1.2.„ДЖОНС ЕНТЪРТЕЙМЕНТ”ООД, гр. София /изх. № П-2433/26.11.12/,/вх. № И2433/21.11.12г./
На 21.11.2012 г. с вх. № И-2433, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, чл. 32 и чл. 37,
ал. 1 - 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ДЖОНС
ЕНТЪРТЕЙМЕНТ” OOД, гр. София, за промяна в обстоятелствата, вписани в издаден
лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Искането е за вписване на промяна в дадено на организатора Разрешение №
И-1526/03.07.2012 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. Внесена е дължимата държавна такса, поради което и
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, чл. 32, чл. 37, ал. 1 - 3 от Закона за
хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта да разгледа
направеното искане и да вземе решение, с което:
Да одобри вписаната промяна в Търговския регистър на „ДЖОНС
ЕНТЪРТЕЙМЕНТ” OOД със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Оборище”, бул. „Янко Сакъзов” № 56, ЕИК: 131530898, представлявано от Христо
Благоев Георгиев - управител, изразяваща се в промяна в адреса на управление на
дружеството /на 15.11.2012 г. в Търговския регистър е вписана промяна в адреса на
управление на дружеството от гр. София, район „Оборище”, ул. „Анжело Ронкали”
№ 12, ет. 1, ап. 1 на гр. София, район „Оборище”, бул. „Янко Сакъзов” № 56/.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
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ПО ТРЕТИ РАЗДЕЛ - Разглеждане на писмени искания за одобряване на вписани
промени в обстоятелствата по издадени лицензи:
1. За игрални зали:
1.1.„БРАТЯ МАТЕВИ”ЕООД, гр. София /изх. № П-2413/23.11.12/,/вх. № И2413/16.11.12г./
На 16.11.2012 г. с вх. № И-2413, 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 „БРАТЯ МАТЕВИ” ЕООД,
гр. София, за промени 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-1392-1/28.08.2012 г., № И-1538/23.07.2012 г., № И-1599/23.07.2012 г., №
И-1598/23.07.2012 г. и № И-1874/01.12.2011 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за 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 вписаните промени в Търговския регистър на „БРАТЯ МАТЕВИ”
ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Триадица”, бул.
„Витоша” No 133, ЕИК: 130369794, представлявано от Матей Яворов Матев –
управител, изразяващи се в промени в адреса на управление на дружеството и в
управлението на дружество /на 09.11.2012 г. в Търговския регистър е вписана промяна в
адреса на управление на дружеството от гр. София, район „Средец”, ж.к. „Яворов”,
бл. 24, вх. Б, ет. 3, ап. 16 на гр. София, район „Триадица”, бул. „Витоша” No 133 и като
нов управител e вписан Матей Яворов Матев, а Дамян Матеев Матев 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.
1.2.„МУЛТИ - КАТЕРС”ООД, гр. София /изх. № П-2434/26.11.12/,/вх. № И2434/21.11.12г./
На 21.11.2012 г. с вх. № И-2434, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, чл. 32 и чл. 37,
ал. 1 - 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „МУЛТИ - КАТЕРС” ООД,
гр. София, за промяна в обстоятелствата, вписани в издаден лиценз за организиране на
хазартни игри с игрални автомати.
Искането е за вписване на промяна в дадено на организатора Разрешение № И382/12.03.2012 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 документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
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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 - 3 от Закона за
хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта да разгледа
направеното искане и да вземе решение, с което:
Да одобри вписаната промяна в Търговския регистър на „МУЛТИ КАТЕРС” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище”,
бул. „Янко Сакъзов” № 56, ЕИК: 175263920, представлявано от Христо Благоев
Георгиев - управител, изразяваща се в промяна в адреса на управление на дружеството
/на 15.11.2012 г. в Търговския регистър е вписана промяна в адреса на управление на
дружеството от гр. София, район „Оборище”, ул. „Анжело Ронкали” № 12, ет. 1, ап. 1 на
гр. София, район „Оборище”, бул. „Янко Сакъзов” № 56/.
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 писмено искане за одобряване на
вписана промяна в състава на управителен орган:
1. За игрално казино:
1.„ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД”ЕАД, гр. Свиленград /изх. № П-2442/27.11.12/,/вх. №
И-2442/23.11.12г./
На 23.11.2012 г. с вх. № И-2442, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, чл. 32 и чл. 37,
ал. 4 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ПРИНЦЕС
СВИЛЕНГРАД” ЕАД, гр. Свиленград, за промяна в състава на управителен орган.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
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 чл. 32 и чл. 37, ал. 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 „ПРИНЦЕС
СВИЛЕНГРАД” ЕАД със седалище и адрес на управление: гр. Свиленград, област
Хасково, ул. „Гео Милев” № 1, ЕИК: 160053297, представлявано заедно от Гюлбин
Багджъ – изпълнителен директор и Мехмет Тан – изпълнителен директор, изразяваща се
в промяна в управителния орган на дружество /на 09.11.2012 г. в Търговския регистър е
вписан като нов член на управителния съвет Осман Дуру./.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
ПО ПЕТИ РАЗДЕЛ - Предсрочно прекратяване действието на издаден лиценз:
1. За игрална зала:
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1.„НОРД-Б”ООД, гр. София /изх. № П-2456/28.11.12/,/вх. № И-2456/26.11.12г./
На 26.11.2012 г. с вх. № И-2456, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 1, чл. 32 и чл. 35,
ал. 1, т. 4 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „НОРД-Б” ООД, гр. София,
за прекратяване действието на Разрешение № И-201 от 12.03.2012 г. за организиране на
хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Русе, ул. „Муткурова” № 2.
Срокът на Разрешение № И-201 от 12.03.2012 г. изтича на 21.09.2015 г. и в него
са вписани 25 /двадесет и пет/ броя игрални автомата с 30 /тридесет/ броя игрални места.
Дружеството не организира хазартни игри с игрални автомати в други игрални зали.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
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 за издаване на
разрешението, поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 и
чл. 35, ал. 1, т. 4 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната
комисия по хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
Предсрочно да прекрати Разрешение № И-201 от 12.03.2012 г. за организиране на
хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Русе, ул. „Муткурова” № 2,
издадено на „НОРД-Б” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София,
р-н „Оборище”, ул. „Искър” № 14, ЕИК: 831844445, представлявано заедно и поотделно
от Доменика Тодорова Енчева – управител и Георги Методиев Карабельов – управител.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
ПО ШЕСТИ РАЗДЕЛ - Разглеждане на писмено искане за издаване на лиценз за
нов обект:
1. За игрална зала:
1.„ТИ ЕНД ТИ”АД, гр. Варна /изх. № П-2422/27.11.12/,/вх. № И-2422/19.11.12г./
На 19.11.2012 г. с вх. № И-2422, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 1, т. 11 и чл. 32
от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от “ТИ ЕНД ТИ” АД, гр. Варна, за
издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати, за срок от 5
(пет) години в игрална зала с адрес: гр. Варна, район „Младост”, бул. „Сливница” № 201,
обект Б 101.
На основание чл. 31, ал. 1, т. 1 и т. 9 от ЗХ и Заповед № З-549/22.11.2012 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
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.
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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. 5, ал. 1, т. 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 “ТИ ЕНД ТИ” АД, със седалище и адрес на управление:
гр. Варна, район „Одесос” ул. „Солун” № 2, ЕИК: 148096118, представлявано от
Тихомир Иванов Тенев, за организиране на хазартни игри с игрални автомати за срок от
5 /пет/ години в игрална зала с адрес: гр. Варна, район „Младост”, бул. „Сливница”
№ 201, обект Б 101.
В игралната зала ще бъде монтиран и експлоатиран 1 /един/ брой игрален автомат
с 50 /петдесет / броя игрални места.
II. Да утвърди на “ТИ ЕНД ТИ” АД, гр. Варна, за игралната зала по т. І:
1. Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на
хазартни игри с игрални автомати в игрална зала.
2. Задължителни правила за организация на работата и финансов контрол при
провеждане на хазартни игри с игрални автомати и образци за счетоводна отчетност в
игрална зала.
3. Задължителни изисквания към игрална зала с игрални автомати по отношение
вида на помещенията, минималната площ и разпределението на помещенията в игрална
зала.
На основание чл. 23, ал. 3 от ЗХ на заседанието присъстваха г-н Георги Иванов
Тенев – член на съвета на директорите и г-н Тихомир Иванов Тенев – изпълнителен
директор на “ТИ ЕНД ТИ” АД.
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„НУШИ-ТЕМЕНУЖКА ПЕТРОВА”, гр. Ботевград /изх. № П2367/28.11.12/,/вх. № И-2367/09.11.12г./
На 09.11.2012 г. с вх. № И-2367, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 1, т. 11 и чл. 32
от Закона за хазарта зарта, е подадено писмено искане от ЕТ„НУШИ-ТЕМЕНУЖКА
ПЕТРОВА”, гр. Ботевград, Софийска област, за издаване на лиценз за организиране на
хазартни игри с игрални автомати, за срок от 5 (пет) години в игрална зала с адрес:
гр. Ботевград, Софийска област, бул. „Цар Освободител” № 14.
На основание чл. 31, ал. 1, т. 1 и т. 9 от ЗХ и Заповед № З-529/12.11.2012 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.
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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 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, чл. 5, ал. 1, т. 3 и чл. 69, ал. 1 и ал. 3 от Закона
за хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта да
разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
І. Да издаде лиценз на ЕТ „НУШИ – ТЕМЕНУЖКА ПЕТРОВА”, със седалище и
адрес на управление: гр. Ботевград, Софийска област, бул. „Цар Освободител” № 14,
ЕИК: 131092777, представляван от Теменужка Петрова Микова /физическо лице –
търговец/, за организиране на хазартни игри с игрални автомати за срок от 5 /пет/ години
в игрална зала с адрес: гр. Ботевград, Софийска област, бул. „Цар Освободител” № 14.
В игралната зала ще бъдат монтирани и експлоатирани 15 /петнадесет/ броя
игрални автомати с 15 /петнадесет / броя игрални места.
II. Да утвърди на ЕТ „НУШИ – ТЕМЕНУЖКА ПЕТРОВА”, гр. Ботевград,
община Ботевград, Софийска област, за игралната зала по т. І:
1. Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на
хазартни игри с игрални автомати в игрална зала.
2. Задължителни правила за организация на работата и финансов контрол при
провеждане на хазартни игри с игрални автомати и образци за счетоводна отчетност в
игрална зала.
3. Задължителни изисквания към игрална зала с игрални автомати по отношение
вида на помещенията, минималната площ и разпределението на помещенията в игрална
зала.
III. В игралната зала ще бъдат инсталирани 4 /четири/ броя системи за формиране
на премия джакпот, както следва:
-BGJP 20.11,1.01, с идентификационен № JP 091117-109, която ще отчислява
1,0 % от залозите, направени чрез свързаните в системата 2 /два/ броя игрални автомати;
-BGJP 60-04, Fusion, с идентификационен № JP 080224-010, която ще отчислява
4,5 % от залозите, направени чрез свързаните в системата 2 /два/ броя игрални автомати;
- Classic Blend Jackpot System (CBJS), с идентификационен № 10444, която ще
отчислява 1,9 % от залозите, направени чрез свързаните в системата 3 /три/ броя игрални
автомати;
- Magic Coin Jackpot, с идентификационен № MC JP 08-018 STCB, която ще
отчислява 1,0 % от залозите, направени чрез свързаните в системата 2 /два/ броя игрални
автомати.
№
1.
2.
3.
4.

Тип, версия

Производител

BGJP 20.11, 1.01
BGJP 60-40, Fusion
Classic Blend Jackpot System (CBJS)
Magic Coin Jackpot

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

Идент.
номер
JP 091117-109
JP 080224-010
10444
MC JP 08-018 STCB

Уд-ние за одобрен
тип ДП
003
052
022
030.3

Процент на
отчисл.
1,0
4,5
1,9
1,0

На основание чл. 23, ал. 3 от ЗХ на заседанието присъства г-жа Теменужка
Петрова Микова /физическо лице – търговец/.
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Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.2.„ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ”ООД, гр. Мъглиж /изх. № П-2387/23.11.12/,/вх. № И2387/14.11.12г./
На 14.11.2012 г. с вх. № И-2387, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 1, т. 11 и чл. 32
от Закона за хазарта зарта, е подадено писмено искане от “ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ” ООД,
гр. Мъглиж, област Стара Загора, за издаване на лиценз за организиране на хазартни
игри с игрални автомати, за срок от 5 (пет) години в игрална зала с адрес: гр. Карнобат,
област Бургас, бул. „България” № 1.
На основание чл. 31, ал. 1, т. 1 и т. 9 от ЗХ и Заповед № З-544/15.11.2012 г. на
председателя на ДКХ г-н Сергей Кацаров е определен за член на Комисията, който да
наблюдава проверката и проучването по искането.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ е
извършена проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията
на нормативните актове.
Г-н Кацаров като наблюдаващ член на ДКХ заяви, че проверката и проучването
по подадените с искането документи е извършена в законоустановените срокове и не са
констатирани нарушения на законодателството уреждащо хазартната дейност, както и че
са спазени новите изисквания за издаване на първоначален лиценз по ЗХ и че
документите отговарят на изискванията на Наредбата за 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, чл. 5, ал. 1, т. 3 и чл. 69, ал. 1 и ал. 3 от Закона
за хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта да
разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
І. Да издаде лиценз на “ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ” ООД, със седалище и адрес на
управление: гр. Мъглиж, област Стара Загора, ул. “Иван Вазов” № 33, ЕИК: 123698095,
представлявано от Иван Тенев Тенчев - управител, за организиране на хазартни игри с
игрални автомати за срок от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес: гр. Карнобат, област
Бургас, бул. „България” № 1.
В игралната зала ще бъдат монтирани и експлоатирани 11 /единадесет/ броя
игрални автомати с 15 /петнадесет / броя игрални места.
II. ДКХ да утвърди на “ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ” ООД, гр. Мъглиж, област Стара
Загора, за игралната зала по т. І:
1. Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на
хазартни игри с игрални автомати в игрална зала.
2. Задължителни правила за организация на работата и финансов контрол при
провеждане на хазартни игри с игрални автомати и образци за счетоводна отчетност в
игрална зала.
3. Задължителни изисквания към игрална зала с игрални автомати по отношение
вида на помещенията, минималната площ и разпределението на помещенията в игрална
зала.
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III. В игралната зала ще бъдат инсталирани 2 /два/ броя системи за формиране на
премия джакпот, както следва:
- BGJP 20.11,1.01, с идентификационен № JP 070801-006, която ще отчислява
1,0 % от залозите, направени чрез свързаните в системата 3 /три/ броя игрални автомати;
- Vega Jackpot System, EGT-JS 22, с идентификационен № 84354, която ще
отчислява 1,5 % от залозите, направени чрез свързаните в системата 5 /пет/ броя игрални
автомати.
№
1.
2.

Тип, версия

Производител

BGJP 20.11, 1.01
Vega Jackpot System, EGT-JS 22

“Казино Технологии” АД
„Евро Геймс Технолоджи” ООД

Идент.
номер
JP 070801-006
84354

Уд-ние за
одобрен тип ДП
003
099

Процент на
отчисл.
1,0
1.5

На основание чл. 23, ал. 3 от ЗХ на заседанието присъства г-н Иван Тенев Тенчев,
в качеството му на управител на “ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ” ООД.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.3.„ФСО”ООД, гр. София /изх. № П-2415/28.11.12/,/вх. № И-2415/16.11.12г./
На 16.11.2012 г. с вх. № И-2415, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 1 и чл. 32 от
Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ФСО” ООД, гр. София, за издаване на
лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала, по чл. 36,
ал. 3 от Закона за хазарта, в игрална зала с адрес: гр. Хасково, пл. „Свобода” № 1, хотел
„Аида”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
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 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, чл. 32, чл. 36, ал. 3 и чл. 69, ал. 1 от Закона за хазарта,
председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта да разгледа
направеното искане и да вземе решение, с което:
І. Да издаде лиценз на „ФСО” ООД, със седалище и адрес на управление:
гр. София, район „Надежда”, ж.к. „Надежда”, бл. 150, вх. „В”, ет. 1, ап. 117,
ЕИК: 831520850, представлявано от Лиляна Борисова Червенякова - управител, за
организиране на хазартни игри с игрални автомати за срок от 5 /пет/ години в игрална
зала с адрес: гр. Хасково, пл. „Свобода” № 1, хотел „Аида”.
В игралната зала ще бъдат монтирани и експлоатирани 30 /тридесет/ броя
игрални автомата с 30 /тридесет / броя игрални места.
II. В игралната зала ще бъдат инсталирани 2 /два/ броя системи за формиране на
премия джакпот, както следва:
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№

Тип, версия

Производител

Идентификационен
номер

1.
2.

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

„Евро Геймс Технолоджи” ООД
„Казино Технологии” АД

CBJS 03641
JP120509-003

Удостоверение
за одобрен тип
ДП
022
052

Процент
на
отчисление
1.9
2.0

На основание чл. 23, ал. 3 от ЗХ на заседанието присъства г-н Илиян Цветанов
Павлов, в качеството му на упълномощен представител на г-жа Лиляна Борисова
Червенякова - управител на „ФСО” ООД. Представя пълномощно рег. №
1760/21.09.2012 г.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
ПО ОСМИ РАЗДЕЛ - Разглеждане на писмено искане за продължаване на срока на
действие (по чл. 36, ал. 1 от ЗХ) на издаден лиценз:
1. За игрална зала:
1.„ЛАЙТ-ИН ГЕЙМ”ООД, гр. Пловдив /изх. № П-2247/27.11.12/,/вх. № И2247/16.10.12г./
На 16.10.2012 г. с вх. № И-2247, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 1 и чл. 32 от
Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ЛАЙТ-ИН ГЕЙМ” ООД, гр. Пловдив,
на основание чл. 36, ал. 1 от Закона за хазарта, за продължаване срока на дадено
Разрешение № И-2491/30.12.2010 г., за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Раковски, област Пловдив, кв. „Секирово”,
ул. „Център” № 2.
Съгласно представени Удостоверения с изх. № 230/13.11.2012 г. и №
231/13.11.2012 г. за административен адрес на игралната зала следва да се счита:
гр. Раковски, ул. „Петър Богдан” № 77-а.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок 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, 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 „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, за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална
зала с адрес: гр. Раковски, област Пловдив, ул. „Петър Богдан” № 77-а, с 19
/деветнадесет/ броя игрални автомати с 19 /деветнадесет/ броя игрални места.
В игралната зала са в експлоатация 4 /четири/ броя системи за формиране на
премия джакпот:
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№

Тип, версия

Производител

Идентификационен номер

Удостоверение за
одобрен тип ДП

Процент на
отчисление

1.
2.
3.
4.

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

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

JP071015-010
CBJS 73064
MCJP 09-018S
JP080515-004

ДП 003
ДП 022
ДП 030
ДП 052

1.0
1.0
1.9
1.0

На основание чл. 23, ал. 3 от ЗХ на заседанието присъства г-н Николай Евтимов
Евтимов, в качеството му на управител на „ЛАЙТ-ИН ГЕЙМ” 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
издадени лицензи:
1. За игрални казина:
1.1.„САН МАРКО ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ”ЕООД, гр. София /изх. № П2427/26.11.12/,/вх. № И-2427/20.11.12г./
На 20.11.2012 г. с вх. № И-2427, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 32,
чл. 38, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „САН МАРКО
ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ” ЕООД, гр. София, за подмяна с 1 /един/ брой игрална маса,
утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и правила за организиране
на хазартни игри в игрално казино и в Задължителни правила за организацията на
работата и финансовия контрол за хазартни игри в игрално казино и образци за
счетоводна отчетност при провеждане на хазартни игри в игрално казино с адрес:
гр. София, район „Младост”, ж.к. „Младост-3”, бул. „Александър Малинов” № 77.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора Удостоверение за
издаден лиценз № И-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. Внесени са дължимите държавни такси, поради което и на
основание чл. 33, ал. 9, във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11, чл. 38, ал. 1 - 3 от Закона за
хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта да разгледа
направеното искане и да вземе решение, с което:
І. Да даде разрешение за извършване на промяна в издадения лиценз на „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 подмяна на 1 /един/ брой игрална маса в игрално
казино с адрес: гр. София, район „Младост”, ж.к. „Младост-3”, бул. „Александър
Малинов” № 77.
След промените в игралното казино ще бъдат експлоатирани 6 (шест) броя
игрални маси и 74 (седемдесет и четири) броя игрални автомати с 81 (осемдесет и един)
броя игрални места.
II. Да утвърди на „САН МАРКО ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ” ЕООД за игралното казино
по т. І:
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1. Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на
хазартни игри в игрално казино, включващи следните промени:
1.1. В чл. 21, ал. 18 се прави следната промяна - в случай че участника изтегли
кутия с парична награда от 1000 лева /сума-джакпот/ той получава паричната награда, а
при следващо теглене от същия тип сумата-джакпот запазва своя размер.
1.2. Създава се нов раздел шести, в който са описани правилата на играта „Руски
покер” в игрално казино.
2. Задължителни правила за организацията на работата и финансовия контрол за
хазартни игри в игрално казино и образци за счетоводна отчетност при провеждане на
хазартни игри в игрално казино, включващи промяна в размерът на първоначалното
зареждане на игралните маси.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.2.„ПИКАДИЛИ ХОЛДИНГ”ООД, гр. София /изх. № П-2416/27.11.12/,/вх. № И2416/19.11.12г./
На 19.11.2012 г. с вх. № И-2416, 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 „ПИКАДИЛИ
ХОЛДИНГ” ООД, гр. София, за увеличаване с 1 /един/ брой игрална маса в игрално
казино с адрес: гр. София, ул. „Калоян” № 6, хотел „Рила”, казино „Рила”.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Удостоверение
за издаден лиценз № И-1975/03.10.2012 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. 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
„ПИКАДИЛИ ХОЛДИНГ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Средец”, ул. „Калоян” № 6, хотел „Рила”, ЕИК: 822116061, представлявано от
Красимир Любенов Томов – управител, изразяваща се в увеличаване с 1 /един/ брой
игралните маси в игрално казино с адрес: гр. София, ул. „Калоян” № 6, хотел „Рила”,
казино „Рила”.
След промените в игралното казино ще бъдат в експлоатация 15 /петнадесет/ броя
игрални маси и 55 /петдесет и пет/ броя игрални автомати с 62 /шестдесет и два/ броя
игрални места.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
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2. За игрални зали:
2.1.ЕТ„ПРЕКС-АЛЕКСАНДЪР ТЕНЕВ”, гр. София /изх. № П-2379/28.11.12/,/вх. №
И-2379/13.11.12г./
На 13.11.2012 г. с вх. № И - 2379, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, чл. 32, чл. 38,
ал. 1 и 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от ЕТ „ПРЕКС –
АЛЕКСАНДЪР ТЕНЕВ”, гр. София, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр. Айтос, област Бургас, ул. „Христо Ботев” № 17 А.
Искането е за вписване на промени в дадено на организатора Разрешение №
И-14/14.02.2012 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
ЕТ „ПРЕКС – АЛЕКСАНДЪР ТЕНЕВ” със седалище и адрес на управление: гр. София,
район „Възраждане”, ж.к. „Възраждане”, ул. Пиротска № 55, ЕИК: 831430342,
представляван от Александър Тенев Тенев /физическо лице - търговец/, изразяващи се в
подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Айтос, област
Бургас, ул. „Христо Ботев” № 17 А.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 16 /шестнадесет/ 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.
2.2.„БАРГЕЙМ”АД, гр. София /изх. № П-2381/23.11.12/,/вх. № И-2381/13.11.12г./
На 13.11.2012 г. с вх. № И-2381, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 32,
чл. 38, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „БАРГЕЙМ” АД,
гр. София, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата и утвърждаване на промени в
Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Тодор Александров”
№14, АХК „Анел”.
Искането е за вписване на промени в дадено на организатора Разрешение №
И-1503/03.07.2012 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
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ал. 3 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по
хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
І. Да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на
„БАРГЕЙМ” АД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Триадица”,
ул. „Алабин” № 34, ет. 2, ЕИК: 131196110, представлявано от Атанас Гочев Атанасов и
Ангел Андонов Ирибозов - заедно, изразяващи се в подмяна на 3 /три/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Тодор Александров” №14,
АХК „Анел”.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 52 /петдесет и два/
броя игрални автомата с 60 /шестдесет/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „БАРГЕЙМ” АД, гр. София,
Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на
хазартни игри с игрални автомати, включващи следните промени:
1. Промяна на броя свързани автомати към системи за формиране на премия
джакпот:
- тип BGJP 20.11, версия 1.01, идентификационен № JP 081031-002;
- тип BGJP 60-04, Fusion, идентификационен № JP 101101-002;
- тип Classic Blend Jackpot System (CBJS), идентификационен № CBJS 08629.
2. Подмяна на игрални автомати, свързани към системи за формиране на премия
джакпот:
- тип BGJP 60-04, Fusion, идентификационен № JP 101101-002;
- тип BGJP 60-04, Fusion, идентификационен № JP 100428-028.
3. Промяна в специална бонус промоция „Money for Nothing”.
Държавната 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.„БАРГЕЙМ”АД, гр. София /изх. № П-2417/26.11.12/,/вх. № И-2417/19.11.12г./
На 19.11.2012 г. с вх. № И-2417, 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 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. Шумен, пл. „Освобождение” № 8.
Искането е за вписване на промени в дадено на организатора Разрешение №
И-1125/06.06.2012 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 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
ал. 3 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по
хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
І. Да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на
„БАРГЕЙМ” АД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Триадица”,
ул. „Алабин” № 34, ет. 2, ЕИК: 131196110, представлявано от Атанас Гочев Атанасов и
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Ангел Андонов Ирибозов - заедно, изразяващи се в подмяна на 1 /един/ брой игрален
автомат в игрална зала с адрес: гр. Шумен, пл. „Освобождение” № 8.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 39 /тридесет и девет/
броя игрални автомата с 43 /четиридесет и три/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „БАРГЕЙМ” АД, гр. София,
Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на
хазартни игри с игрални автомати, включващи следните промени:
1. Подмяна на игрален автомат, свързан към система за формиране на премия
джакпот:
- тип BGJP 60-04, Fusion, идентификационен № JP 100113-028.
2. Промяна в размера на паричните средства, които могат да се изплащат в брой от 15 000 лева на 5 000 лева.
3. Промяна в условията за изплащане на премии джакпот.
4. Промени в границите на печалба на два от четирите джакпота на система за
формиране на премия джакпот тип BGJP 60-04, Fusion, идентификационен № JP
100113-028.
5. Променя се регламентът за провеждане на специална бонус промоция „Money
for Nothing”, както и размерът и броят на паричните премии.
Държавната 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.„ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН”АД, гр. София /изх. № П-2414/28.11.12/,/вх. №
И-2414/16.11.12г./
На 16.11.2012 г. с вх. № И-2414, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 32,
чл. 38, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ЕЛДОРАДО
КОРПОРЕЙШЪН” АД, гр. София, за подмяна на 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. Плевен,
ул. „Цар Борис III” № 2.
Искането е за вписване на промени в дадено на организатора Разрешение №
И-1327/22.06.2012 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
„ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН” АД със седалище и адрес на управление: гр. София,
район „Триадица”, ул. „Алабин” № 34, ет. 2, ЕИК: 121425308, представлявано от Антон
Георгиев Михов и Руди Христов Баков - заедно, изразяващи се в подмяна на 1 /един/
брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Плевен, ул. „Цар Борис III” № 2.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 34 /тридесет и четири/
броя игрални автомата с 86 /осемдесет и шест/ броя игрални места.
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ІІ. Да утвърди на „ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН” АД, гр. София:
Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на
хазартни игри с игрални автомати, включващи следните промени:
1. Промяна на тип и версия на игрален автомат, свързан към система за
формиране на премия джакпот:
- тип BGJP 60 – 04, Fusion, идентификационен номер JP090611 – 030.
2. Променят се границите на печалба на четирите джакпота на система за
формиране на премия джакпот тип BGJP 60 – 04, Fusion, идентификационен номер
JP090611 – 030.
3. Промени в бонус игри.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.5.ЕТ„СИ-ЕЛ-ЕЛИТ-ЖЕЧО МАРИНОВ”, гр. Бургас /изх. № П-2382/23.11.12/,/вх.
№ И-2382/14.11.12г./
На 14.11.2012 г. с вх. № И-2382, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 32,
чл. 38, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от ЕТ “СИ-ЕЛ-ЕЛИТ –
ЖЕЧО МАРИНОВ”, гр. Бургас, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат и
утвърждаване на промени в Задължителните игрални условия и правила за организиране
и провеждане на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Бургас,
ул. „Цар Калоян” № 22 А.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора Удостоверение за
издаден лиценз № И-2084/03.10.2012 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 ЕТ “СИЕЛ-ЕЛИТ - ЖЕЧО МАРИНОВ” със седалище и адрес на управление: гр. Бургас,
ж.к. “Славейков”, бл. 71, вх. 8, ет. 5, ЕИК: 812094175, представляван от Жечо Иванов
Маринов – /физическо лице-търговец/, изразяващи се в подмяна на 1 /един/ брой игрален
автомат в игрална зала с адрес: гр. Бургас, ул. „Цар Калоян” № 22 А.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 26 /двадесет и шест/
броя игрални автомати с 31 /тридесет и един/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на ЕТ “СИ-ЕЛ-ЕЛИТ – Жечо Маринов”, гр. Бургас, Задължителни
игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални
автомати, включващи следните промени:
1. Промяна на броя взаимно свързани автомати към система за формиране на
премия джакпот:
- BGJP 60-04, версия Fusion, с идентификационен № JP060913-005 - /от 5 на 6/.
2. Подмяна на игрален автомат към система за формиране на премия джакпот:
- ST-JPD, 1.01, с идентификационен № ДП 0473.
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Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.6.ЕТ„СИ-ЕЛ-ЕЛИТ-ЖЕЧО МАРИНОВ”, гр. Бургас /изх. № П-2383/23.11.12/,/вх.
№ И-2383/14.11.12г./
На 14.11.2012 г. с вх. № И-2383, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 32,
чл. 38, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от ЕТ “СИ-ЕЛ-ЕЛИТ –
ЖЕЧО МАРИНОВ”, гр. Бургас, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат и
утвърждаване на промени в Задължителните игрални условия и правила за организиране
и провеждане на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Бургас,
ул. „Александровска” № 98.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора Удостоверение за
издаден лиценз № И-2042/03.10.2012 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 ЕТ “СИЕЛ-ЕЛИТ - ЖЕЧО МАРИНОВ” със седалище и адрес на управление: гр. Бургас,
ж.к. “Славейков”, бл. 71, вх. 8, ет. 5, ЕИК: 812094175, представляван от Жечо Иванов
Маринов – /физическо лице-търговец/, изразяващи се в подмяна на 1 /един/ брой игрален
автомат в игрална зала с адрес: гр. Бургас, ул. „Александровска” № 98.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 31 /тридесет и един/
броя игрални автомати с 36 /тридесет и шест/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на ЕТ “СИ-ЕЛ-ЕЛИТ – Жечо Маринов”, гр. Бургас, Задължителни
игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални
автомати, включващи следните промени:
1. Промяна на броя взаимно свързани автомати към система за формиране на
премия джакпот:
- BGJP 60-04, версия Fusion, с идентификационен № JP100201-104 - /от 6 на 5/.
2. Подмяна на игрален автомат към система за формиране на премия джакпот:
- ST-JPD, 1.01, с идентификационен № ДП 0258.
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.„МЕГАШАНС ГРУП”ООД, гр. Варна /изх. № П-2386/23.11.12/,/вх. № И2386/14.11.12г./
На 14.11.2012 г. с вх. № И-2386, 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 „МЕГАШАНС
ГРУП” 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: с. Лесово, община Елхово,
област Ямбол, „ГКПП Лесово - Контактна зона” № 1.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора Удостоверение за
издаден лиценз № И-1871/29.08.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за 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
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
„МЕГАШАНС ГРУП” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район
„Одесос”, ул. „Лерин” № 29, ЕИК: 103960939, представлявано от Стоян Йорданов
Стоянов – управител, и Васил Любенов Василев - управител, заедно и поотделно,
изразяващи се в подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
с. Лесово, община Елхово, област Ямбол, „ГКПП Лесово - Контактна зона” № 1.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 10 /десет/ броя
игрални автомата с 10 /десет/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „МЕГАШАНС ГРУП” 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:
- тип BGJP 20.11, версия 1.01, идентификационен № JP 100823-011.
2. Инсталиране на 1 /един/ брой система за формиране на премия джакпот:
- тип BGJP 60-04, Fusion, идентификационен № JP 121107-013.
3. След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
№

Тип, версия

Производител

1.
2.

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

„Казино Технологии” АД
„Евро Геймс Технолоджи” ООД

Идентификационен
номер
JP 121107-013
CBJS 05447

Удостоверение за
одобрен тип ДП
052
022

Процент на
отчисление
4.5
1.5

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.8.„МЕГА ШАНС ГРУП - ИСПЕРИХ”ООД, гр. Исперих /изх. № П2441/27.11.12/,/вх. № И-2441/22.11.12г./
На 22.11.2012 г. с вх. № И-2441, 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 „МЕГА ШАНС ГРУП

25

- ИСПЕРИХ” ООД, гр. Исперих, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата,
намаляване с 1 /един/ брой игрален автомат и утвърждаване на промени в Задължителни
игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални
автомати за игрална зала с адрес: гр. Исперих, област Разград, ул. „Васил Левски”
№ 109.
Искането е за вписване на промени в дадено на организатора Разрешение №
И-2188/03.01.2012 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
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 „МЕГА
ШАНС ГРУП - ИСПЕРИХ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Исперих,
област Разград, ул. „Хан Аспарух” № 4, вх. Б, ап. 18, ЕИК: 200134535, представлявано от
Васил Любенов Василев – управител, Дамян Василев Милев – управител, и Ивайло
Цанков Методиев – управител, заедно и поотделно, изразяващи се в подмяна на 3 /три/
броя игрални автомата и намаляване с 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с
адрес: гр. Исперих, област Разград, ул. „Васил Левски” № 109.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 16 /шестнадесет/ броя
игрални автомата с 21 /двадесет и един/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „МЕГА ШАНС ГРУП - ИСПЕРИХ” ООД, гр. Исперих,
Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на
хазартни игри с игрални автомати, включващи следните промени:
1. Деинсталиране на 1 /един/ брой система за формиране на премия джакпот:
- тип Magic Coin Jackpot, идентификационен № 07-003 stcb.
2. Промяна на броя игрални автомати, свързани към система за формиране на
премия джакпот:
- EGT Progressive Jackpot, тип VGJP1, идентификационен № 76122.
3. Промяна в размера на паричните средства, които могат да се изплащат в брой.
4. След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
№

Тип, версия

Производител

1.
2.
3.
4.

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

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

Идентификационен номер
CBJS 03417
JP080307-024
JP080307-025
76122

Удостоверение за
одобрен тип ДП
022
003
003
011

Процент на
отчисление
1.5 %
1%
1%
1.5 %

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
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2.9.„ГЕЙМ-4”АД, гр. София /изх. № П-2391/23.11.12/,/вх. № И-2391/14.11.12г./
На 14.11.2012 г. с вх. № И-2391, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 32,
чл. 38, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ГЕЙМ-4” АД,
гр. София, за подмяна на 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. Варна, ул. „Преслав” № 44.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора Удостоверение за
издаден лиценз № И-2159/30.10.2012 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
„ГЕЙМ-4” АД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище”,
ул. „Искър” № 14, ЕИК: 121005279, представлявано от Георги Методиев Карабельов,
изразяващи се в подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес:
гр. Варна, ул. „Преслав” № 44.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 59 /петдесет и девет/
броя игрални автомата с 66 /шестдесет и шест/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „ГЕЙМ-4” АД, гр. София,
Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на
хазартни игри с игрални автомати, включващи следните промени:
1. Подмяна на игрални автомати, свързани към системи за формиране на премия
джакпот:
- тип Classic Blend Jackpot System (CBJS), идентификационен № CBJS 10442;
- тип Casino Link System, идентификационен № 023, сървър №
GB87494T2K_6RA5FDM4.
2. Промени в бонус игри.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.10.„ГЕЙМ-4”АД, гр. София /изх. № П-2392/27.11.12/,/вх. № И-2392/14.11.12г./
На 14.11.2012 г. с вх. № И-2392, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 32,
чл. 38, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ГЕЙМ-4” АД,
гр. София, за подмяна на 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. София, ул. „Дякон Игнатий” № 4.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора Удостоверение за
издаден лиценз № И-2150/30.10.2012 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.
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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 3 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по
хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
І. Да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на
„ГЕЙМ-4” АД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище”,
ул. „Искър” № 14, ЕИК: 121005279, представлявано от Георги Методиев Карабельов,
изразяващи се в подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. София, ул. „Дякон Игнатий” № 4.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 32 /тридесет и два/
броя игрални автомата с 36 /тридесет и шест/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „ГЕЙМ-4” АД, гр. София,
Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на
хазартни игри с игрални автомати, включващи следните промени:
1. Подмяна на игрални автомати, свързани към система за формиране на премия
джакпот:
- тип Casino Link System, идентификационен № 008.
2. Промени в бонус игри.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.11.„ГЕЙМЪР-2001”ЕООД, гр. София /изх. № П-2394/26.11.12/,/вх. № И2394/14.11.12г./
На 14.11.2012 г. с вх. № И-2394, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 32,
чл. 38, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от
„ГЕЙМЪР-2001” ЕООД, гр. София, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат и
утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и правила за организиране и
провеждане на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. София,
бул. „Гоце Делчев” № 6.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора Удостоверение за
издаден лиценз № И-2065/03.10.2012 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
ал. 3 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по
хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
І. Да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на
„ГЕЙМЪР-2001” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Лозенец”, ул. „Златовръх” № 37, ЕИК: 130602533, представлявано от Митко Цветанов
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Тодоров – управител, изразяващи се в подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в
игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Гоце Делчев” № 6.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 94 /деветдесет и
четири/ броя игрални автомата със 106 /сто и шест/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „ГЕЙМЪР-2001” ЕООД, гр. София:
Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на
хазартни игри с игрални автомати, включващи следните промени:
1. Подмяна на игрален автомат, свързан към система за формиране на премия
джакпот:
- тип Casino Link System, идентификационен номер 0001.
2. Промени в бонус игри:
- Бонификация „CHANGE POINT”;
- Бонификация „Happy hour”;
- Картончетата за участие в бонус игрите ще се генерират автоматично и
отпечатват от системата „Casino Link System”;
- Ежедневни и седмична бонус игра „Красно село”;
- Бонус игра „БЪРЗИ ПАРИ”.
Държавната 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.„БЛИЦ ТРЕЙД КЪМПАНИ”ООД, гр. София /изх. № П-2396/26.11.12/,/вх. № И2396/15.11.12г./
На 15.11.2012 г. с вх. № И-2396, 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 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. Благоевград, ул. „Димитър Талев” № 1.
Искането е за вписване на промени в дадено на организатора Разрешение №
И-1338/22.06.2012 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
ал. 3 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по
хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
І. Да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на „БЛИЦ
ТРЕЙД КЪМПАНИ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Средец”, ул. „Христо Белчев” № 19, ет. 1, ЕИК: 040506322, представлявано от Георги
Христов Хаджийски - управител, Рашо Колев Рашков - управител и Борислав Душков
Михайлов - управител, заедно и поотделно, изразяващи се в подмяна на 4 /четири/ броя
игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Благоевград, ул. „Димитър Талев” № 1.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 27 /двадесет и седем/
броя игрални автомати с 32 /тридесет и два/ броя игрални места.
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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. Промяна на броя игрални автомати, свързани към системи за формиране на
премия джакпот:
- тип Classic BGJP 20.11, версия 1.01, идентификационен номер JP 100318-101;
- тип BGJP 60-40, версия Fusion, идентификационен номер JP 101129-003.
2. Подмяна на игрални автомати, свързани към системи за формиране на премия
джакпот:
- тип Classic BGJP 20.11, версия 1.01, идентификационен номер JP 100318-101;
- тип BGJP 60-40, версия Fusion, идентификационен номер JP 101129-003.
3. Промяна на размера на паричните средства, които могат да се изплащат в брой.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.13.„ЕВРО КАЗИНО ГРУП”ООД, гр. София /изх. № П-2393/23.11.12/,/вх. № И2393/14.11.12г./
На 14.11.2012 г. с вх. № И-2393, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 32,
чл. 38, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ЕВРО КАЗИНО
ГРУП” ООД, гр. София, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат и утвърждаване на
промени в Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на
хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Черни връх”
№ 31, в сградата на „ХЕМУСХОТЕЛС” АД.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора Удостоверение за
издаден лиценз № И-2158/30.10.2012 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 и
ал. 3 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по
хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
І. Да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на „ЕВРО
КАЗИНО ГРУП” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Лозенец”, бул. „Черни връх” № 31, ЕИК: 131056701, представлявано от Георги
Методиев Карабельов - управител, изразяващи се в подмяна на 1 /един/ брой игрален
автомат в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Черни връх” № 31, в сградата на
„ХЕМУСХОТЕЛС” АД.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 79 /седемдесет и девет/
броя игрални автомати с 97 /деветдесет и седем/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „ЕВРО КАЗИНО ГРУП” ООД, гр. София, Задължителни
игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални
автомати, включващи следните промени:
1. Подмяна на игрален автомат към система за формиране на премия джакпот:
- Casino Link System, с идентификационен № 028.
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2. Промени в бонус игри:
2.1. В чл. 23, ал. 5, се регламентира нов брой на получаваните картончета при
бонификациите „Change Points” в зависимост от картата, както следва:
• за „Gold карта” – от 15 на 10;
• за „Diamond карта” – от 20 на 10.
2.2. В чл. 26, ал. 2 и 3 се регламентира автоматизирано отпечатване на
картончетата от системата „Casino Link System”;
2.3. В чл. 28, ал. 1 се регламентират нов график и премии за ежедневните и
седмичната бонус игри, а в ал. 2 се регламентира нов общ награден фонд в размер на
3300 лв., които се теглят и раздават в 52 тегления;
2.4. В чл. 30 се регламентират нови часове на тегления при бонус играта „Бързи
пари”.
Всички награди са за сметка на организатора.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.14.„РАДКА МОСКОВА”ООД, гр. Самоков /изх. № П-2395/28.11.12/,/вх. № И2395/14.11.12г./
На 14.11.2012 г. с вх. № И-2395, 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 „РАДКА МОСКОВА” ООД,
гр. Самоков, за увеличаване с 1 /един/ брой игрален автомат с 22 /двадесет и два/ броя
игрални места в игрална зала с адрес: гр. Ямбол, ул. „Раковски” № 16.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Удостоверение
за издаден лиценз № И-2130/30.10.2012 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, 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 „РАДКА
МОСКОВА” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Самоков, Софийска област,
ул. „Професор Васил Захариев” № 1, ЕИК: 832080578, представлявано от Радка
Данаилова Москова – управител и Любомир Петров Петков – управител, заедно и
поотделно, изразяваща се в увеличаване с 1 /един/ брой игрален автомат с 22 /двадесет и
два/ броя игрални места в игрална зала с адрес: гр. Ямбол, ул. „Раковски” № 16.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 17 /седемнадесет/ броя
игрални автомата с 43 /четиридесет и три/ 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
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Против - няма.
2.15.„РАДКА МОСКОВА”ООД, гр. Самоков /изх. № П-2439/27.11.12/,/вх. № И2439/22.11.12г./
На 22.11.2012 г. с вх. № И-2439, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 32,
чл. 38, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „РАДКА
МОСКОВА” ООД, гр. Самоков, Софийска област, за подмяна на 1 /един/ брой игрален
автомат и утвърждаване на промени в Задължителните игрални условия и правила за
организиране и провеждане на хазартни игри с игрални автомати, за игрална зала с
адрес: гр. Каблешково, община Поморие, област Бургас, ул. „Иван Вазов” № 26.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора Удостоверение за
издаден лиценз № И-1785/28.08.2012 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, 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 „РАДКА
МОСКОВА” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Самоков, Софийска област,
ул. „Проф. Васил Захариев” № 1, ЕИК: 832080578, представлявано заедно и поотделно
от Радка Данаилова Москова и Любомир Петров Петков - управители, изразяващи се в
подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Каблешково,
община Поморие, област Бургас, ул. „Иван Вазов” № 26.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 15 /петнадесет/ броя
игрални автомати с 15 /петнадесет/ броя игрални места.
II. Да утвърди на „РАДКА МОСКОВА” ООД, гр. Самоков, Софийска област,
Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри с игрални автомати, включващи следната промяна:
1. Подмяна на игрален автомат в система за формиране на премия джакпот:
- BGJP 60-04, Fusion, с идентификационен номер JP 120719-101.
Държавната 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„РУМАР – ДИМО ДИМОВ”, гр. Варна /изх. № П-2403/26.11.12/,/вх. № И2403/15.11.12г./
На 15.11.2012 г. с вх. № И-2403, 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 „РУМАР – ДИМО
ДИМОВ”, гр. Варна, 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: с. Игнатиево, община
Аксаково, област Варна, ул. „Георги Петлешев” № 80, УПИ ХІІ-583 в кв. 59.
Искането е за вписване на промени в дадено на организатора Разрешение №
И-603/30.03.2012 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. 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 „РУМАР – ДИМО ДИМОВ” със седалище и адрес на управление: гр. Варна,
р-н „Младост”, ул. „Белински” № 21, ЕИК: 103236793, представляван от Димо Матев
Димов /физическо лице – търговец/, изразяващи се в подмяна на 5 /пет/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: с. Игнатиево, община Аксаково, област Варна,
ул. „Георги Петлешев” № 80, УПИ ХІІ-583 в кв. 59.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 10 /десет/ броя
игрални автомата с 10 /десет/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на ЕТ „РУМАР – ДИМО ДИМОВ”, гр. Варна,
Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на
хазартни игри с игрални автомати, включващи следната промяна:
1. Инсталиране на система за формиране на премия джакпот - 1 /един/ брой:
- тип BGJP 20.11, версия 1.01, идентификационен номер JP 070611-033.
2. След промяната в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
№

Тип, версия

Производител

1.
2.
3.

BGJP 20.11, 1.01
ЕGT Progressive Jackpot тип VGJP1
Atronic Progressive Link тип Cashline

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

Идентификационен номер
JP 070611-033
07541
АТ 990 119

Удостоверение за
одобрен тип ДП
003
011
071

Процент на
отчисление
1.0
1.5
1.2

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.17.„КЕНОМАТ”ООД, гр. Бургас /изх. № П-2404/26.11.12/,/вх. № И-2404/15.11.12г./
На 15.11.2012 г. с вх. № И-2404, 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 „КЕНОМАТ” ООД,
гр. Бургас, за увеличаване с 2 /два/ броя игрални автомата и утвърждаване на промени в
Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. Велико Търново, ул. „Христо Ботев”
№ 3.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Удостоверение
за издаден лиценз № И-1969/05.10.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
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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
„КЕНОМАТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. „Цар Асен” № 2,
ЕИК: 040454498, представлявано от Петър Цонев Петров – управител и Галина Илиева
Коджабашева – управител, заедно и поотделно, изразяващи се в увеличаване с 2 /два/
броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Велико Търново, ул. „Христо Ботев”
№ 3.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 57 /петдесет и седем/
броя игрални автомата с 62 /шестдесет и два/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „КЕНОМАТ” ООД, гр. Бургас:
Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на
хазартни игри с игрални автомати, включващи следните промени:
1. Инсталиране на система за формиране на премия джакпот - 1 /един/ брой:
- EGT Progressive Jackpot тип VGJP1, идентификационен номер 07680.
2. Промяна на броя и подмяна на игрални автомати, свързани към системи за
формиране на премия джакпот:
- EGT Progressive Jackpot тип VGJP1, идентификационен номер 07653;
- EGT Progressive Jackpot тип VGJP1, идентификационен номер 07654.
3. След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:

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

Идентификационен номер
JP060224-001
JP051102-003
JP060224-012
JP071025-123
JP080510-105
07653
07654
07680

Удостоверение за
одобрен тип ДП
003
003
003
003
003
011
011
011

Процент на
отчисления
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0

Advansys d.o.o..

574940806

055

3.0

Advansys d.o.o..

574940808

056

1.5

№

Тип, версия

Производител

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

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

9.
10.

Държавната 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.„ФОКС - 1”ООД, гр. Бургас /изх. № П-2419/26.11.12/,/вх. № И-2419/19.11.12г./
На 19.11.2012 г. с вх. № И-2419, 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 „ФОКС-1” ООД,
гр. Бургас, за намаляване с 4 /четири/ броя игрални автомата и утвърждаване на промени
в Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. Бургас, к-с „Братя Миладинови”,
бл. 38 - партер.
Искането е за вписване на промени в дадено на организатора Разрешение №
И-1586/30.09.2012 г. на ДКХ.
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В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за 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
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
„ФОКС-1” ООД със седалище и адрес на управление гр. Бургас, ж.к. „Братя
Миладинови”, бл. 38, партер, зала „Пагане”, ЕИК 102046225, представлявано от Пламен
Петков Петков – управител, изразяващи се в намаляване с 4 /четири/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. Бургас, к-с „Братя Миладинови”, бл. 38 - партер.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 32 /тридесет и два/
броя игрални автомати с 37 /тридесет и седем/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „ФОКС-1” ООД, гр. Бургас:
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 системи за формиране на премия
джакпот:
- тип BGJP 20.11, версия 1.01, идентификационен № JP 080704-101;
- TLG – MS, идентификационен № 1002-010.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.19.„МИЛЕНИУМ-МВ”ООД, гр. Димитровград /изх. № П-2421/28.11.12/,/вх. № И2421/19.11.12г./
На 19.11.2012 г. с вх. № И-2421, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 32,
чл. 38, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „МИЛЕНИУММВ” ООД, гр. Димитровград, за 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. Димитровград, област Хасково, бул. „България” № 1.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора Удостоверение за
издаден лиценз № И-2182/29.10.2012 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 чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 38, ал. 1 – 3, чл. 69, ал. 1 и
ал. 3 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по
хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:

35

І. Да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на
„МИЛЕНИУМ-МВ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Димитровград,
област Хасково, бул. „България” № 1, ЕИК: 126649840, представлявано от Митко
Стоянов Желязков – управител, и Валентин Желязков Кузев – управител, заедно и
поотделно, изразяващи се в увеличаване с 6 /шест/ броя игрални автомата в игрална зала
с адрес: гр. Димитровград, област Хасково, бул. „България” № 1.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 21 /двадесет и един/
броя игрални автомата с 21 /двадесет и един/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „МИЛЕНИУМ-МВ” ООД, гр. Димитровград, 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 King Games тип Multi Net 2, идентификационен номер 007-04060.
След промяната в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
№

Тип, версия

Производител

Идентификационен номер

Удостоверение за
одобрен тип ДП

Процент на
отчисление

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

BGJP 20.11, 1.01
BGJP 20.11, 1.01
BGJP 30-04, 1.01
EGT Progressive Jackpot, VGJP 1
Classic Blend Jackpot System /CBJS/
Multi Jackpot System
King Games тип Multi Net 2

„Казино Технологии” АД
„Казино Технологии” АД
„Казино Технологии” АД
„Евро Геймс Технолоджи“ ООД
„Евро Геймс Технолоджи” ООД
„ДЖИ.ПИ.ЕЛ” ЕООД
„Глобекс – 99” ООД

JP 070801-052
JP 101102-023
JP 070928-017
07553
CBJS 05228
JP–MS079
007-04060

003
003
020
011
022
024
028

1.0
1.0
4.0
5.0
5.0
5.0
5.0

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.20.„Л М 2 - ПЕТРОВИ”ООД, гр. Първомай /изх. № П-2423/26.11.12/,/вх. № И2423/20.11.12г./
На 20.11.2012 г. с вх. № И-2423, 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 „Л М 2 ПЕТРОВИ” ООД, гр. Първомай, за подмяна на 10 /десет/ 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. Първомай,
област Пловдив, ул. „Орфей” № 12а.
Искането е за вписване на промени в дадено на организатора Разрешение №
И-281/12.03.2012 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 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 „Л М 2 ПЕТРОВИ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Първомай, област Пловдив,
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ул. „Орфей” № 7, ЕИК: 115845371, представлявано от Милко Янчев Петров – управител
и Лилия Георгиева Петрова – Петкова – управител, заедно и поотделно, изразяващи се в
подмяна на 10 /десет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Първомай,
област Пловдив, ул. „Орфей” № 12а.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 12 /дванадесет/ броя
игрални автомата с 12 /дванадесет/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „Л М 2 - ПЕТРОВИ” ООД, гр. Първомай:
Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на
хазартни игри с игрални автомати, включващи следните промени:
1. Деинсталиране на система за формиране на премия джакпот - 1 /един/ брой:
- тип BGJP 60-04, версия Fusion, идентификационен номер JP 060412-003.
2. Модификация и подмяна на игрални автомати, свързани към системи за
формиране на премия джакпот:
- тип BGJP 20.11 версия 1.01, идентификационен номер JP 040914-011;
- тип BGJP 60-04, версия Fusion, идентификационен номер JP 091130-004.
3. Промяна на броя игрални автомати, свързани към система за формиране на
премия джакпот:
- тип BGJP 60-04, версия Fusion, идентификационен номер JP 091130-004.
4. Промяна на размера на паричните средства, които могат да се изплащат в брой
- от 15 000 лв. на 5 000 лв.
5. След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
№

Тип, версия

Производител

1.
2.

BGJP 20.11, 1.01
BGJP 60-04, Fusion

„Казино Технологии” АД
„Казино Технологии” АД

Идентификационен
номер
JP 040914-011
JP 091130-004

Удостоверение за
одобрен тип ДП
003
052

Процент на
отчисление
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.
2.21.ЕТ„ДЕНИ – ДЕНКА ВЕЛЕВА – СТЕЛА ВЕЛЕВА”, гр. Стара Загора /изх. № П2424/26.11.12/,/вх. № И-2424/20.11.12г./
На 20.11.2012 г. с вх. № И-2424, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 32,
чл. 38, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от ЕТ „ДЕНИ - ДЕНКА
ВЕЛЕВА - СТЕЛА ВЕЛЕВА”, гр. Стара Загора, за подмяна на 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. Малко Търново, ул. „Александър Стамболийски” № 5A.
Искането е за вписване на промени в дадено на организатора Разрешение №
И-813/18.04.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за 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
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ал. 3 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по
хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
І. Да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на
ЕТ „ДЕНИ - ДЕНКА ВЕЛЕВА - СТЕЛА ВЕЛЕВА” със седалище и адрес на управление:
гр. Стара Загора, ул. „Георги Бенев” № 17, ЕИК: 201132099, представляван от Стела
Стоянова Велева /физическо лице – търговец/, изразяващи се в подмяна на 4 /четири/
броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Малко Търново, ул. „Александър
Стамболийски” № 5A.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 11 /единадесет/ броя
игрални автомата с 14 /четиринадесет/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на ЕТ „ДЕНИ - ДЕНКА ВЕЛЕВА - СТЕЛА ВЕЛЕВА”, гр. Стара
Загора,
Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на
хазартни игри с игрални автомати, включващи следните промени:
1. Подмяна на игрални автомати, свързани към система за формиране на премия
джакпот:
- тип BGJP 60-04, Fusion, идентификационен № JP 111220-010.
2. Промяна в размера на паричните средства, които могат да се изплащат в брой от 15 000 лв. на 5 000 лв.
3. Промяна в условията за изплащане на 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.
2.22.СД„ПАНО И САНИ – АВРАМОВИ И СИЕ”, гр. Горна Оряховица /изх. № П2428/27.11.12/,/вх. № И-2428/21.11.12г./
На 21.11.2012 г. с вх. № И-2428, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 32,
чл. 38, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от СД „ПАНО И САНИ
– АВРАМОВИ И СИЕ”, гр. Горна Оряховица, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални
автомата и утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и правила за
организиране и провеждане на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес:
гр. Горна Оряховица, област Велико Търново, ул. „Отец Паисий” № 2.
Искането е за вписване на промени в дадено на организатора Разрешение №
И-178/12.03.2012 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 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
ал. 3 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по
хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
І. Да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на
СД „ПАНО И САНИ – АВРАМОВИ И СИЕ” със седалище и адрес на управление:
гр. Горна Оряховица, област Велико Търново, ул. „Иван Вазов” № 3, ЕИК: 040238059,
представлявано заедно и поотделно от Йордан Филипов Аврамов – управител, и
Димитър Савов Димитров - управител, изразяващи се в подмяна на 6 /шест/ броя

38

игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Горна Оряховица, област Велико Търново,
ул. „Отец Паисий” № 2.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 31 /тридесет и един/
броя игрални автомата с 31 /тридесет и един/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на СД „ПАНО И САНИ – АВРАМОВИ И СИЕ”, гр. Горна
Оряховица:
Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на
хазартни игри с игрални автомати, включващи следните промени:
1. Деинсталиране на 1 /един/ брой система за формиране на премия джакпот:
- тип Classic Blend Jackpot System (CBJS), идентификационен № CBJS 74152.
2. Инсталиране на 1 /един/ брой система за формиране на премия джакпот:
- Vega Jackpot System, тип EGT-JS22, идентификационен № 84380.
3. Подмяна на игрални автомати, свързани към система за формиране на премия
джакпот:
- тип BGJP 60-04, Fusion, идентификационен № JP 060310-001.
4. След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
№

Тип, версия

Производител

1.
2.
3.
4.
5.

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

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

Идентификационен номер
JP 060310-001
JP 080224-051
007–04012
84380
JP 110919-017

Удостоверение за
одобрен тип ДП
052
003
028
099
052

Процент на
отчисление
2.0
1.0
1.0
1.0
2.0

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.23.СД„ПАНО И САНИ – АВРАМОВИ И СИЕ”, гр. Горна Оряховица /изх. № П2430/27.11.12/,/вх. № И-2430/21.11.12г./
На 21.11.2012 г. с вх. № И-2430, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 32,
чл. 38, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от СД “ПАНО И САНИ
– АВРАМОВИ И СИЕ”, гр. Горна Оряховица, област Велико Търново, за подмяна на 10
/десет/ броя игрални автомати и утвърждаване на промени в Задължителни игрални
условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални автомати,
за игрална зала с адрес: гр. Велико Търново, ул. “Васил Левски” № 19.
Искането е за вписване на промени в даденото на организатора Разрешение №
И-179/14.02.2012 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. 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
СД “ПАНО И САНИ – АВРАМОВИ И СИЕ”, със седалище и адрес на управление:
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гр. Горна Оряховица, област Велико Търново, ул. “Иван Вазов” № 3, ЕИК: 040238059,
представлявано заедно и поотделно от Йордан Филипов Аврамов и Димитър Савов
Димитров - управители, изразяващи се в подмяна на 10 /десет/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр. Велико Търново, ул. “Васил Левски” № 19.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 20 /двадесет/ броя
игрални автомати с 20 /двадесет/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на СД “ПАНО И САНИ – АВРАМОВИ И СИЕ”, гр. Горна
Оряховица, област Велико Търново, Задължителни игрални условия и правила за
организиране и провеждане на хазартни игри с игрални автомати, включващи следните
промени:
1. Деинсталиране на 1 /един/ брой система за формиране на премия джакпот:
- Classic Blend Jackpot System (CBJS), с идентификационен № CBJS 74153.
2. Инсталиране на 1 /един/ брой система за формиране на премия джакпот:
- Vega Jackpot System, EGT-JS 22, с идентификационен № 84384.
3. Промяна на броя игрални автомати свързани към система за формиране на
премия джакпот:
- BGJP 60–04, Fusion, с идентификационен № JP 060310-002 - /от 7 на 6/.
В залата са инсталирани 4 /четири/ броя системи за формиране на специална
премия джакпот, както следва:
№

Тип,
версия

Производител

Идент.
номер

1
2
3
4

BGJP 60–04, Fusion
BGJP 20.11, 1.01
KING GAMES, Multi Net 2
Vega Jackpot System, EGT-JS 22

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

JP 060310-002
JP 080224-050
007–04011
84384

Уд-ние
за одобрен
тип ДП
052
003
028
099

Процент
на отчисл.
2,0
1,0
1,0
1.0

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.24.СД„КРЕМЕНЛИЕВ И СИЕ”, гр. Сандански /изх. № П-2435/27.11.12/,/вх. № И2435/22.11.12г./
На 22.11.2012 г. с вх. № И-2435, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 32,
чл. 38, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от СД „КРЕМЕНЛИЕВ
И СИЕ”, гр. Сандански, 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. Сандански, област
Благоевград, ул. „Плиска” № 6.
Искането е за вписване на промени в дадено на организатора Разрешение №
И-1464 от 22.06.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за 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:
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І. Да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на
СД „КРЕМЕНЛИЕВ И СИЕ” със седалище и адрес на управление: гр. Сандански, област
Благоевград, ул. „Струга” № 14, ЕИК: 030200245, представлявано от Димитър Методиев
Кременлиев – управител, изразяващи се в подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр. Сандански, област Благоевград, ул. „Плиска” № 6.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 15 /петнадесет/ броя
игрални автомати с 15 /петнадесет/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на СД „КРЕМЕНЛИЕВ И СИЕ”, гр. Сандански,
Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на
хазартни игри с игрални автомати, включващи следните промени:
1. Деинсталиране на 1 /един/ брой система за формиране на премия джакпот:
- тип BGJP 20.11, версия 1.01, идентификационен номер JP 091117-001.
2. Инсталиране на 2 /два/ броя системи за формиране на премия джакпот:
- JOPPY тип Multi Jackpot System, идентификационен номер JP-MS058;
- пит BGJP 20.11, версия 1.01, идентификационен номер JP 101207-006.
3. 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 60.04, Fusion
BGJP 20.11, 1.01
JOPPY тип Multi Jackpot System

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

Идентификационен номер
CBJS 05364
JP 091117-002
JP101207-006
JP-MS058

Удостоверение за
одобрен тип ДП
022.1
052
003
024

Процент на
отчисления
1.9
2.0
1.0
2.0

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.25.ХАЗАРТ 09”ООД, гр. Сандански /изх. № П-2436/28.11.12/,/вх. № И2436/22.11.12г./
На 22.11.2012 г. с вх. № И-2436, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 32,
чл. 38, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ХАЗАРТ 09” ООД,
гр. Сандански, 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. Сандански, област
Благоевград, ул. „Банска” № 2.
Искането е за вписване на промени в дадено на организатора Разрешение №
И-269/12.03.2012 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 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
ал. 3 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по
хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
І. Да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на
„ХАЗАРТ 09” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Сандански, област
Благоевград, ул. „Македония” № 1, ЕИК: 200571595, представлявано от Росен Атанасов
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Перинаров – управител, изразяващи се в подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр. Сандански, област Благоевград, ул. „Банска” № 2.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 16 /шестнадесет/ броя
игрални автомата с 19 /деветнадесет/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „ХАЗАРТ 09” ООД, гр. Сандански,
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, Fusion, идентификационен № JP 090904-007.
2. Промяна в размера на паричните средства, които могат да се изплащат в брой.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.26.ЕТ„РОСЕН ПЕРИНАРОВ”, гр. Сандански /изх. № П-2437/28.11.12/,/вх. № И2437/22.11.12г./
На 22.11.2012 г. с вх. № И-2437, 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 „РОСЕН
ПЕРИНАРОВ”, гр. Сандански, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата,
намаляване с 2/два/ броя игрални автомата и утвърждаване на промени в Задължителни
игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални
автомати за игрална зала с адрес: гр. Сандански, област Благоевград, ул. „Македония”
№ 1, хотел „Свети Никола”.
Искането е за вписване на промени в дадено на организатора Разрешение №
И-1908/01.12.2011 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за 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 „РОСЕН ПЕРИНАРОВ” със седалище и адрес на управление: гр. Сандански, област
Благоевград, ул. „Първи май” № 49, ЕИК: 101543594, представляван от Росен Атанасов
Перинаров /физическо лице – търговец/, изразяващи се в подмяна на 4 /четири/ броя
игрални автомата и намаляване на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Сандански, област Благоевград, ул. „Македония” № 1, хотел „Свети Никола”.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 25 /двадесет и пет/
броя игрални автомата с 30 /тридесет/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на ЕТ „РОСЕН ПЕРИНАРОВ”, гр. Сандански,
Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на
хазартни игри с игрални автомати, включващи подмяна и промяна на броя игрални
автомати, свързани към система за формиране на премия джакпот тип BGJP 60-04,
версия Fusion, идентификационен номер JP 080423-007.
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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.„КОМЕРС”ЕООД, гр. Севлиево /изх. № П-2445/27.11.12/,/вх. № И2445/23.11.12г./
На 23.11.2012 г. с вх. № И-2445, 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, област Габрово, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомати и
утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и правила за организиране и
провеждане на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. Габрово,
ул. „Петко Каравелов” № 3А.
Искането е за вписване на промени в даденото на организатора Разрешение №
И-1561/03.07.2012 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
ал. 3 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по
хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
І. Да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на
„КОМЕРС” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Севлиево, област Габрово,
ул. „Стоян Бъчваров” № 8, ЕИК: 107565156, представлявано от Цветан Ботев Макавеев управител, изразяващи се в подмяна на 3 /три/ броя игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Габрово, ул. „Петко Каравелов” № 3А.
След промените в игралната зала ще бъдат разположени 23 /двадесет и три/ броя
игрални автомати с 26 /двадесет и шест/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „КОМЕРС” ЕООД, гр. Севлиево, област Габрово, 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 системи за формиране на премия
джакпот:
- BGJP 60-04, Fusion, с идентификационен номер JP 101115-007;
- Classic Blend Jackpot System (CBJS), с идентификационен номер 05014.
Държавната 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.„РОЯЛ ГЕЙМИНГ”ЕООД, гр. Ловеч /изх. № П-2451/27.11.12/,/вх. № И2451/26.11.12г./
На 26.11.2012 г. с вх. № И-2451, 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 „РОЯЛ
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ГЕЙМИНГ” ЕООД, гр. Ловеч, за подмяна на 12 /дванадесет/ броя игрални автомати и
утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и правила за организиране и
провеждане на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. Ловеч,
ул. „Търговска” № 12, хотел „Ловеч”.
Искането е за вписване на промени в даденото на организатора Разрешение №
И-1589/31.10.2011 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за 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
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 „РОЯЛ
ГЕЙМИНГ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Ловеч, ул. „Търговска”
№ 12, хотел Ловеч, ЕИК: 201675305, представлявано от Евгени Радославов Димитров –
управител, изразяващи се в подмяна на 12 /дванадесет/ броя игрални автомати в игрална
зала с адрес: гр. Ловеч, ул. „Търговска” № 12, хотел „Ловеч”.
След промените в игралната зала ще бъдат разположени 25 /двадесет и пет/ броя
игрални автомати с 30 /тридесет/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „РОЯЛ ГЕЙМИНГ” ЕООД, гр. Ловеч, Задължителни игрални
условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални автомати,
включващи следните промени:
1. Инсталиране на 1 /един/ брой система за формиране на премия джакпот:
- Atronic Progressive Link, Cash Fever, с идентификационен № 1102804001.
2. Промяна на броя игрални автомати, свързани към система за формиране на
премия джакпот:
- BGJP 60-04, Fusion, с идентификационен номер JP 110901-022 - /от 16 на 12/.
ІІІ. В игралната зала ще функционират следните системи за формиране на премия
джакпот:
№

Наименование

Производител

Идент. номер

1.
2.
3.

BGJP 20.11, 1.01
BGJP 60-04, Fusion
Atronic Progressive Link, Cash Fever

„Казино Технологии” АД
„Казино Технологии” АД
Atronic International GmbH

JP110901-021
JP110901-022
1102804001

Уд-ние за
одобрен тип ДП
003
052
085

Процент на
отчисления
1,0
2,0
4,0

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
3. За тото игри:
3.1.ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София /изх. № П2452/27.11.12/,/вх. № И-2452/26.11.12г./
На 26.11.2012 г. с вх. № И-2452, 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 хазартна тото игра „ТОТО 2”,
изразяваща се в закриване на 29 /двадесет и девет/ броя тото пункта.
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Искането е за вписване на промяна в издадено Удостоверение за издаден лиценз
№ И-2406/26.11.2012 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 хазартна тото игра „ТОТО 2”, както следва:
Да прекрати дейността на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” да
приема залози и изплаща печалби за хазартна тото игра „ТОТО 2” в следните пунктове:
1. гр. Благоевград, ул. „Марица”;
2. гр. Гоце Делчев, пощата;
З. гр. Перник, кв. „Могилче”;
4. гр. Перник, „Валентин Събев”;
5. с. Ноевци;
б. гр. Кюстендил, Колушко дере;
7. с. Коняво;
8. гр.Ямбол, кв. „Каргона”;
9. с.3дравец, сграда на Клуба на пенсионер;
10. с. Петко Каравелово;
11. с. Вардим, центъра;
12. гр. Берковица, ул. „Александровска” № 9 - център;
13. гр.Берковица, пл. „Мрамор” - център;
14. гр. Монтана, бул. „Трети март” № 98 СИЦ;
15. с. Лазарово - Кметство;
16. с. Острова;
17. гр. Монтана, ж.к. „Младост1”, с/у бл.3-3 и бл.29;
18. гр. Белене до училището;
19. гр. Пловдив, ул. „Менделеев” № 2 /Пикадили;
20. гр. Пловдив, ул. „Г. Странски” № 5, МОЛ-Галерия;
21. гр. София, Университета, подлез Ялта;
22. гр.София, ул. „Г. Костов”;
23. гр. София, ул. „Майор Томпсън” до РУМ Черни връх;
24. гр. София, ул. „Никола Петков” № 2;
25. гр. София, ж.к. „Овча купел” № 2;
26. гр. София, НДК - билетен център;
27. гр. София, ул. „Княз Борис I” № 55, ъгъла с ул. Гладстон;
28. гр. София, ул. „Братя Миладинови” № 47;
29. гр. София, кв. „Лагера”, ул. „Драгшан” № 40.
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.
4. За лото игри:
4.1.„ЕВРОБЕТ”ООД, гр. София /изх. № П-2410/23.11.12/,/вх. № И-2410/16.11.12г./
На 16.11.2012 г. с вх. № И-2410, 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 9 /девет/
броя и откриване на 1 /един/ брой 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. Паисиево, община Дулово, област Силистра, ул. „Независимост” № 103;
2. с. Новград, община Ценово, област Русе, ул. „Васил Априлов” № 4;
3. гр. София, община Столична, област София-град, ж.к. „Люлин”, бл. 347,
магазин № 1;
4. гр. София, община Столична, област София-град, ул. „Връх Манчо”, бл. 3,
вх. В, магазин.
5. гр. Каблешково, община Поморие, област Бургас, ул. „Георги Бенковски”
№ 22;
6. гр. Казанлък, община Казанлък, област Казанлък, ул. „Генерал Столетов” № 2;
7. гр. Лозница, община Лозница, област Разград, ул. „Дружба” № 15А;
8. гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, ул. „Люлебургас” № 22;
9. гр. Плевен, община Плевен, област Плевен, ул. „Полк. Инж. Цветан Лазаров”
№ 2.
Да разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в следния
пункт:
1. гр. Велинград, община Велинград, област Велинград, ул. „Юндола” № 57.
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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4.2.„ЕВРОБЕТ”ООД, гр. София /изх. № П-2446/28.11.12/,/вх. № И-2446/23.11.12г./
На 23.11.2012 г. с вх. № И-2446, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, чл. 32, чл. 38,
ал. 1 и 3 от Закона за хазарта, e подадено писмено искане от „ЕВРОБЕТ” ООД,
гр. София, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и
изплащат печалби за лото играта „ЛОТО ШАНС”, изразяваща се в закриване на 2 /два/
броя и откриване на 2 /два/ броя букмейкърски пункта.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора Удостоверение за
издаден лиценз № И-2361/28.11.2012 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. гр. Горна Оряховица, община Горна Оряховица, област Велико Търново, гара
Горна Оряховица, ул. „Тича” № 1;
2. гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, ул. „Д. Дебелянов” № 2.
Да разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в следните
пунктове:
1. с. Кирчево, община Угърчин, област Ловеч, ул. „Александър Стамболийски”
№ 87 А;
2. с. Реброво, община Своге, област Софийска, ул. „Търговска” № 1.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
5. За залагания върху резултати от спортни състезания:
5.1.„ЕВРОФУТБОЛ”ООД, гр. София /изх. № П-2385/23.11.12/,/вх. № И2385/14.11.12г./
На 14.11.2012 г. с вх. № И-2385, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, чл. 32, чл. 38,
ал. 1 и ал. 3 от Закона за хазарта, e подадено писмено искане от „ЕВРОФУТБОЛ” ООД,
гр. София, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и
изплащат печалби за игри със залагания върху резултати от спортни състезания,
изразяваща се в закриване на 6 /шест/ 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.

47

В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
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 ал. 3 от Закона за хазарта,
председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта да разгледа
направеното искане и да вземе решение, с което:
Да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на
„ЕВРОФУТБОЛ” ООД със седалище и адрес на управление: 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. гр. Казанлък, община Казанлък, област Стара Загора, ул. „Ген. Столетов” № 2;
2. гр. Плевен, община Плевен, област Плевен, ул. „Оряхово” № 1А;
3. гр. София, община Възраждане, област София – град, бул. „Княгиня Мария
Луиза” № 25;
4. гр. Шивачево, община Твърдица, област Сливен, ул. „Георги Димитров”, бл. 4;
5. гр. София, община Витоша, област София, бул. Цар Борис III” № 201A, вх. А;
6. гр. Враца, община Враца, област Враца, ул. „Лукашов” № 3.
ІІ. Да разреши на „ЕВРОФУТБОЛ” ООД да приема залози и изплаща печалби в
следните пунктове:
1. с. Грашево, община Велинград, област Пазарджик, пл. „Девети май” № 3;
2. с. Елешница, община Разлог, област Благоевград, ул. „Георги Димитров”
№ 114;
3. гр. Казанлък, община Казанлък, област Стара Загора, бул. „Княз Александър
Батенберг” № 36;
4. с. Калугерово, община Лесичово, област Пазарджик, ул. „Двадесет и първа”
№ 1;
5. гр. Пазарджик, община Пазарджик, област Пазарджик, бул. „Христо Ботев”
№ 69;
6. гр. Смолян, община Смолян, област Смолян, ул. „Миньорска” № 30 Б;
7. гр. София, община Лозенец, област София-град, бул. „Черни връх” № 74;
8. гр. София, община Възраждане, област София-град, ж.к. „Зона Б-5”, блок 2;
9. гр. София, община Студентска, област София-град, ул. „Димитър Стефанов”
№ 11А, вх. А;
10. гр. Стара Загора, община Стара Загора, област Стара Загора, ул. „Св. Отец
Паисий” № 50;
11. гр. Хасково, община Хасково, област Хасково, ул. „Стара планина” № 24А.
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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5.2.„ЕВРОБЕТ”ООД, гр. София /изх. № П-2412/23.11.12/,/вх. № И-2412/16.11.12г./
На 16.11.2012 г. с вх. № И-2412, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, чл. 32, чл. 38,
ал. 1 и 3 от Закона за хазарта, e подадено писмено искане от „ЕВРОБЕТ” ООД,
гр. София, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и
изплащат печалби за игри със залагания върху резултати от спортни състезания „СПОРТ
ШАНС”, изразяваща се в закриване на 9 /девет/ броя и откриване на 1 /един/ брой
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. Паисиево, община Дулово, област Силистра, ул. „Независимост” № 103;
2. с. Новград, община Ценово, област Русе, ул. „Васил Априлов” № 4;
3. гр. София, община Столична, област София-град, ж.к. „Люлин”, бл. 347,
магазин № 1;
4. гр. София, община Столична, област София-град, ул. „Връх Манчо”, бл. 3,
вх. В, магазин.
5. гр. Каблешково, община Поморие, област Бургас, ул. „Георги Бенковски”
№ 22;
6. гр. Казанлък, община Казанлък, област Казанлък, ул. „Генерал Столетов” № 2;
7. гр. Лозница, община Лозница, област Разград, ул. „Дружба” № 15А;
8. гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, ул. „Люлебургас” № 22;
9. гр. Плевен, община Плевен, област Плевен, ул. „Полк. Инж. Цветан Лазаров”
№ 2.
Да разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в следния
пункт:
1. гр. Велинград, община Велинград, област Велинград, ул. „Юндола” № 57.
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-2448/28.11.12/,/вх. № И-2448/23.11.12г./
На 23.11.2012 г. с вх. № И-2448, 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 2 /два/ броя и откриване на 2 /два/ броя
букмейкърски пункта.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора Удостоверение за
издаден лиценз № И-2362/28.11.2012 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. гр. Горна Оряховица, община Горна Оряховица, област Велико Търново, гара
Горна Оряховица, ул. „Тича” № 1;
2. гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, ул. „Д. Дебелянов” № 2.
Да се разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в
следните пунктове:
1. с. Кирчево, община Угърчин, област Ловеч, ул. „Александър Стамболийски”
№ 87 А;
2. с. Реброво, община Своге, област Софийска, ул. „Търговска” № 1.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
5.4.ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София /изх. № П2454/27.11.12/,/вх. № И-2454/26.11.12г./
На 26.11.2012 г. с вх. № И-2454, 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 хазартна игра със залагания върху
резултати от спортни състезания „СПОРТ ТОТО 1”, изразяваща се в закриване на
29 /двадесет и девет/ броя тото пункта и откриване на 492 /четиристотин деветдесет и
два/ броя тото пункта.
Искането е за вписване на промяна в издадено Удостоверение за издаден лиценз
№ И-2405/26.11.2012 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.
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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. 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 хазартна игра със залагания върху резултати от спортни състезания
„СПОРТ ТОТО 1”, както следва:
Да прекрати дейността на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” да
приема залози и изплаща печалби за хазартна игра със залагания върху резултати от
спортни състезания „СПОРТ ТОТО 1” в следните пунктове:
1. гр. Благоевград, ул. „Марица”;
2. гр. Гоце Делчев, пощата;
З. гр. Перник, кв. „Могилче”;
4. гр. Перник, ул. „Валентин Събев”;
5. с. Ноевци;
б. гр. Кюстендил, Колушко дере;
7. с. Коняво;
8. гр.Ямбол, кв. „Каргона”;
9. с.3дравец, сграда на Клуба на пенсионер;
10. с. Петко Каравелово;
11. с. Вардим, центъра;
12. гр. Берковица, ул. „Александровска” № 9 - център;
13. гр.Берковица, пл. „Мрамор” - център;
14. гр. Монтана, бул. „Трети март” № 98 СИЦ;
15. с. Лазарово - Кметство;
16. с. Острова;
17. гр. Монтана,ж.к. „Младост1”, с/у бл.3-3 и бл.29;
18. гр. Белене до училището;
19. гр. Пловдив, ул. „Менделеев” № 2 /Пикадили;
20. гр. Пловдив, ул. „Г. Странски” № 5, МОЛ-Галерия;
21. гр. София, Университета, подлез Ялта;
22. гр.София, ул. „Г. Костов”;
23. гр. София, ул. „Майор Томпсън” до РУМ Черни връх;
24. гр. София, ул. „Никола Петков” № 2;
25. гр. София, ж.к. „Овча купел” № 2;
26. гр. София, НДК - билетен център;
27. гр. София, ул. „Княз Борис I” № 55, ъгъла с ул. Гладстон;
28. гр. София, ул. „Братя Миладинови” № 47;
29. гр. София, кв. „Лагера”, ул. „Драгшан” № 40.
Да разреши на ДП „Български спортен тотализатор” да приема залози и изплаща
печалби за хазартна игра със залагания върху резултати от спортни състезания „СПОРТ
ТОТО 1” в 492 /четиристотин деветдесет и два/ броя пункта, описани в Списък приложение, неразделна част от искане с вх. № И-2454/26.11.2012 г.
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.
6. За залагания върху случайни събития:
6.1.„ЕВРОБЕТ”ООД, гр. София /изх. № П-2411/23.11.12/,/вх. № И-2411/16.11.12г./
На 16.11.2012 г. с вх. № И-2411, 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 9 /девет/ броя и откриване на 1 /един/ брой 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,
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. Паисиево, община Дулово, област Силистра, ул. „Независимост” № 103;
2. с. Новград, община Ценово, област Русе, ул. „Васил Априлов” № 4;
3. гр. София, община Столична, област София-град, ж.к. „Люлин”, бл. 347,
магазин № 1;
4. гр. София, община Столична, област София-град, ул. „Връх Манчо”, бл. 3,
вх. В, магазин.
5. гр. Каблешково, община Поморие, област Бургас, ул. „Георги Бенковски”
№ 22;
6. гр. Казанлък, община Казанлък, област Казанлък, ул. „Генерал Столетов” № 2;
7. гр. Лозница, община Лозница, област Разград, ул. „Дружба” № 15А;
8. гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, ул. „Люлебургас” № 22;
9. гр. Плевен, община Плевен, област Плевен, ул. „Полк. Инж. Цветан Лазаров”
№ 2.
Да разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в следния
пункт:
1. гр. Велинград, община Велинград, област Велинград, ул. „Юндола” № 57.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
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За - 5
Против - няма.
6.2.„ЕВРОБЕТ”ООД, гр. София /изх. № П-2447/28.11.12/,/вх. № И-2447/23.11.12г./
На 23.11.2012 г. с вх. № И-2447, 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 2 /два/ броя и откриване на 2 /два/ броя букмейкърски
пункта.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора Удостоверение за
издаден лиценз № И-2363/28.11.2012 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 играта със залагания върху случайни
събития „МЕДЖИК ШАНС”, както следва:
Да прекрати дейността на „ЕВРОБЕТ” ООД в следните пунктове:
1. гр. Горна Оряховица, община Горна Оряховица, област Велико Търново, гара
Горна Оряховица, ул. „Тича” № 1;
2. гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, ул. „Д. Дебелянов” № 2.
Да разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в следните
пунктове:
1. с. Кирчево, община Угърчин, област Ловеч, ул. „Александър Стамболийски” №
87 А;
2. с. Реброво, община Своге, област Софийска, ул. „Търговска” № 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 утвърждаване на
задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри:
1. За игрални казина:
1.1.„СИТИ КАЗИНО ГРУП”ООД, гр. София /изх. № П-2389/23.11.12/,/вх. № И2389/14.11.12г./
На 14.11.2012 г. с вх. № И-2389, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 11, чл. 32, чл. 38,
ал. 2 и ал. 3, е подадено писмено искане от „СИТИ КАЗИНО ГРУП” ООД, гр. София, за
утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и правила за организиране и
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провеждане на хазартни игри в игрално казино и в Задължителни правила за
организацията на работата и финансовия контрол за хазартни игри в игрално казино и
образци за счетовдна отчетност при провеждане на хазартни игри в игрално казино с
адрес: гр. Пловдив, ул. „Княз Александър І” № 42, казино „EFBET”. /по Удостоверение
за издаден лиценз № И-2087/04.10.2012 г./.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за 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 „СИТИ КАЗИНО ГРУП” ООД със седалище и адрес на
управление: гр. София, район „Лозенец”, ул. „Златовръх” № 37, ЕИК: 200279388,
представлявано от Митко Цветанов Тодоров – управител, представените за игрално
казино с адрес: гр. Пловдив, ул. „Княз Александър І” № 42, казино „EFBET”:
І. Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на
хазартни игри в игрално казино, включващи следните промени:
1. Промяна на броя свързани игрални автомати в система за формиране на премия
джакпот:
- тип BGJP 20.11, версия 1.01, идентификационен номер JP 120228-103.
2. В чл. 120, ал. 2 се променят коефициентите за натрупване на точки за GOLD и
DIAMOND карти.
3. В чл. 121, ал. 2 се въвежда автоматично отпечатване на картончетата за участие
в бонус игрите от системата „Casino Link System”.
4. В чл. 123 Ежедневни бонус игри и седмична бонус игра (неделя) – се променя
размера на наградния фонд и графика на провеждане. Игрите се провеждат в интервала
от 14:00 часа до 02:00 часа. За цялата седмица общия награден фонд е в размер на 16 900
/шестнадесет хиляди и деветстотин/ лева, които ще се теглят и раздават в 111 /сто и
единадесет/ тегления.
5. В чл. 124, ал. 1 бонус игра „Бързи пари” се променят началните часове за
провеждане на играта.
6. В чл. 125, ал. 1 бонус играта Live Game се променят броя на картончетата за
участие при игра на Black Jack, Американска рулетка и 3CardPoker, Caribean Poker и
Casino Hold`em Poker.
7. Въвежда се нов чл. 126, в който е регламентирано провеждането на ежедневни
турнири „EFBET” с общ месечен награден фонд в размер на 6 000 /шест хиляди/ лв.
ІІ. Задължителни правила за организацията на работата и финансовия контрол за
хазартни игри в игрално казино и образци за счетовдна отчетност при провеждане на
хазартни игри в игрално казино, включващи промяна в размерът на първоначалното
зареждане на игралните маси за Texas Poker Table.
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.„УИН СИТИ”ЕООД, гр. София /изх. № П-2409/23.11.12/,/вх. № И-2409/16.11.12г./
На 16.11.2012 г. с вх. № И-2409, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 11, чл. 32, чл. 38,
ал. 2 и 3, е подадено писмено искане от „УИН СИТИ” ЕООД, гр. София, за
утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и правила и Задължителни
правила за организация на работата и финансовия контрол и образци за счетоводна
отчетност при организиране и провеждане на хазартни игри в игрално казино с адрес:
м. „Капсиди” № 22, землището на с. Чучулигово, община Петрич, област Благоевград,
казино „EFBET” /по Удостоверение за издаден лиценз № И-1937/20.09.2012 г./.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за 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:
І. Да утвърди на „УИН СИТИ” ЕООД, със седалище и адрес на управление:
гр. София, район „Лозенец”, ул. „Златовръх” № 37, ЕИК: 201536889, представлявано
заедно и поотделно от Митко Цветанов Тодоров и Георги Николов Филчев - управители,
представените за игрално казино с адрес: м. „Капсиди” № 22, землището на с.
Чучулигово, община Петрич, област Благоевград, казино „EFBET”, Задължителни
игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри в игрално
казино, включващи следните промени:
1. В чл. 119, ал. 2 се променят коефициентите за натрупване на точки в
зависимост от притежаваната карта, както следва:
• Gold карта – 0,12 точки;
• Diamond карта – 0,20 точки.
2. В чл. 119, ал. 9, при играта „Lady bonus”, се регламентират нови размери на
бонусите за „Lady bonus”, в зависимост от типа клиентска карта, както следва:
• Silver карта – 10 евро;
• Gold карта – 20 евро;
• Diamond карта – 30 евро.
3. В чл. 120, ал. 2 се регламентира автоматизирано отпечатване на картончетата
от системата „Crystal Net”.
4. В чл. 122, ал. 1 се регламентират нов график и нови премии за ежедневните и
седмичната бонус игри, а в ал. 2 се регламентира нов брой на тегленията, които ще са 94
/деветдесет и четири/ броя.
5. В чл. 124, ал. 1 се регламентира нова процедура за получаване на картончета за
участие в бонус играта „Live Game”, а в ал. 2 премиите се променят от лева в евро.
Всички награди са за сметка на организатора.
ІІ. ДКХ да утвърди на „УИН СИТИ” ЕООД, Задължителни правила за
организация на работата и финансовия контрол при провеждане на хазартни игри в
игрално казино и образци за счетоводна отчетност, отразяващи промени в
първоначалното зареждане на масите за Texas Poker Table.
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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1.3.„АКТИВ-БГ”АД, гр. София /изх. № П-2425/26.11.12/,/вх. № И-2425/20.11.12г./
На 20.11.2012 г. с вх. № И-2425, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 11, чл. 32, чл. 38,
ал. 2 и 3, е подадено писмено искане от „АКТИВ-БГ” АД гр. София, за утвърждаване на
промени в Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на
хазартни игри в игрално казино с адрес: гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 131,
х-л „София Принцес Хотел”.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора Удостоверение за
издаден лиценз № И-2401/26.11.2012 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
хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта да разгледа
направеното искане и да вземе решение, с което:
Да утвърди на АКТИВ-БГ” АД със седалище и адрес на управление: гр. София,
район „Сердика”, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 131, ЕИК: 121634959, представлявано
от Зейнеп Бирбудак и Халюк Тезлер или Зейнеп Бирбудак и Нури Билгеч, или Халюк
Тезлер и Нури Билгеч – изпълнителни директори, само двама по двама, представените
Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри в игрално казино, включващи промяна в правилата на специална периодична
промоция „Lucky star”, регламентирана в чл. 54в, ал. 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.
1.4.„ИНТКО ИНТЕРНЕШЪНЪЛ КАЗИНО КЛУБ”ЕАД, гр. София /изх. № П2426/23.11.12/,/вх. № И-2426/20.11.12г./
На 20.11.2012 г. с вх. № И-2426, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 11, чл. 32, чл. 38,
ал. 2 и ал. 3, е подадено писмено искане от “ИНТКО ИНТЕРНЕШЪНЪЛ КАЗИНО
КЛУБ” ЕАД, гр. София, за утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и
правила при организиране и провеждане на хазартни игри в игрално казино с адрес:
гр. София, бул. „Тотлебен” № 8, х-л “Родина” /по Разрешение № И-343/12.03.2012 г./.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за 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 „ИНТКО ИНТЕРНЕШЪНЪЛ КАЗИНО КЛУБ” ЕАД, със седалище
и адрес на управление: гр. София, р-н „Красно село”, бул. „Тотлебен” № 8, х-л „Родина”,
ет. 21, ЕИК: 130240874, представлявано от изпълнителните директори: Хадър Кайа,
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Ихсан Ердемгил и Ерсан Догру – само двама по двама /Хадър Кайа и Ихсан Ердемгил
или Хадър Кайа и Ерсан Догру или Ихсан Ердемгил и Ерсан Догру/, представените за
игрално казино с адрес: гр. София, бул. „Тотлебен” № 8, х-л “Родина”, Задължителни
игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри в игрално
казино, включващи следните промени:
1. Чл. 38 се допълва с нова алинея трета, регламентираща допълнително теглене в
четвъртък срещу петък /или в друг ден, обявен по подходящ начин/, в който, освен
паричните награди в брой, участниците получават като допълнителна награда и талони
за участие в специалната предметна промоция „Lucky Car”. Досегашната ал. 3 става
ал. 4.
2. Редактирано е съдържанието на чл. 39 а, ал. 3, отнасящо се до промоцията
„Lucky Star”, като се премахва изречението „За утвърдената програма за провеждане на
промоцията за всеки период се уведомява ДКХ”.
3. Създава се нов чл. 49 а, регламентиращ нова промоция „Lucky Day”, във връзка
с играта „Американска рулетка”.
4. Създава се нов чл. 52 а, регламентиращ нова промоция „Lucky Numbers”, във
връзка с играта „Блек Джак”.
5. Създава се нов чл. 53 а, регламентиращ нова промоция „Free Bonus”, във
връзка с играта „Карибиан Казино Стъд Покер”.
Всички награди са за сметка на организатора.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2. За игрални зали:
2.1.„ФЕНИКС ГОЛД”ЕООД, гр. София /изх. № П-2233/23.11.12/,/вх. № И-22331/19.11.12г./
На 19.11.2012 г. с молба вх. № И-2233-1 от „ФЕНИКС ГОЛД” ЕООД Държавната
комисия по хазарта (ДКХ) е уведомена за грешно изписване на процента на отчисления
на джакпот система в Удостоверение за издаден лиценз № И-2233 от 07.11.2012 г. за
игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ул. „Патриарх Евтимий” № 13.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи при която 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. В приложените към искане с вх. № И-2233
от 15.10.2012 г. Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане
на хазартни игри с игрални автомати е променен процента на отчисления на джакпот
системата тип AGTJP с идентификационен номер JP 06-07-0010 от 0,6% на 0,54%. Тази
промяна е пропусната и не е отразена в изготвеното Предложение № И-2233/26.10.2012
г. от председателя на ДКХ, и съответно не е утвърдена с Решение № И-2233 от
31.10.2012 г. на ДКХ.
За издаване на Удостоверение за издаден лиценз с коректно изписан процент на
отчисления на джакпот система, съгласно представените към искане с вх. №
И-2233/15.10.2012 г. на ДКХ Задължителни игрални условия и правила за организиране
и провеждане на хазартни игри с игрални автомати не се дължи държавна такса по
Тарифата за таксите, които се събират по закона за хазарта. Поради това и на основание
чл. 33, ал. 9, във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 38, ал. 1 и 2 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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Да даде разрешение за извършване на промяна в издадения лиценз на „ФЕНИКС
ГОЛД” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Средец”,
ул. „Славянска” № 29, ет. 2, ЕИК: 131046420, представлявано от Мариета Георгиева
Цекова - Димитрова - управител и Борис Димов Петков – прокурист, изразяваща се в
промяна на процента на отчисления на джакпот системата тип AGTJP с
идентификационен номер JP 06-07-0010 от 0,6% на 0,54%, инсталирана в игрална зала с
адрес: гр. Пловдив, ул. „Патриарх Евтимий” № 13.
След промяната в игралната зала ще бъдат инсталирани следните системи за
формиране на премия джакпот:
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

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

Идентификационен номер
CBJS 03456
05341
JP 080224-059
JP 080403-013
JP 080403-014
JP 06-07-0010
JP 120105-003

Удостоверение за
одобрен тип ДП
022
011
003
003
003
023
052

Процент на
отчисления
0.45
1.0
0.7
0.7
0.7
0.54
2.0

Atronic International GmbH

3000003951

084

4.0

Тип, версия

Производител

Classic Blend Jackpot System (CBJS)
EGT Progressive Jackpot, тип VGP1
BGJP 20.11, 1.01
BGJP 20.11, 1.01
BGJP 20.11, 1.01
AGTJP
BGJP 60-04, Fusion
Atronic Progressive Link Oxygen
тип Cash Fever

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.2.„ПОЛО 11”ЕООД, гр. София /изх. № П-2358/23.11.12/,/вх. № И-2358/09.11.12г./
На 09.11.2012 г. с вх. № И-2358, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 11, чл. 32, чл. 38,
ал. 2 и ал. 3, е подадено писмено искане от „ПОЛО 11” ЕООД, гр. София, за
утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и правила за организиране и
провеждане на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София,
бул. „Скобелев” № 47 /по Удостоверение за издаден лиценз № И-2194/29.10.2012 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 ал. 3 от Закона за
хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта да разгледа
направеното искане и да вземе решение, с което:
Да утвърди на „ПОЛО 11” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София,
район „Средец”, ул. „Славянска” № 29, ет. 2, ЕИК: 130464790, представлявано от
Мариета Георгиева Цекова - Димитрова - управител и Борис Димов Петков – прокурист,
промени в Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на
хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Скобелев”
№ 47, изразяващи се в:
Промени в бонус игри:
- „СЕДМИЧНА ПРЕМИЯ;
- „САМО ЗА ЖЕНИ”.
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.
2.3.„ГЕЙМЪР-2001”ЕООД, гр. София /изх. № П-2390/23.11.12/,/вх. № И2390/14.11.12г./
На 14.11.2012 г. с вх. № И-2390, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 11, чл. 32, чл. 38,
ал. 2 и ал. 3, е подадено писмено искане от „ГЕЙМЪР-2001” ЕООД, гр. София, за
утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и правила за организиране и
провеждане на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София,
район „Красно село”, ул. „Кн. Клементина” № 4 /по Удостоверение за издаден лиценз
№ И-2066/03.10.2012 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 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 „ГЕЙМЪР-2001” ЕООД със седалище и адрес на управление:
гр. София, район „Лозенец”, ул. „Златовръх” № 37, ЕИК: 130602533, управлявано и
представлявано от Митко Цветанов Тодоров – управител, промени в Задължителни
игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри в игрална
зала с адрес: гр. София, район „Красно село”, ул. „Кн. Клементина” № 4, изразяващи
се в:
1. Промени в бонус игри:
- Бонификация „CHANGE POINT”.
- Бонификация „Happy hour”.
- Картончетата за участие в бонус игрите ще се генерират автоматично и
отпечатват от системата „Casino Link System”.
- Ежедневни и седмична бонус игра „Красно село”.
- Бонус игра „БЪРЗИ ПАРИ”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.4.„ГРАНД КАЗИНО - 1”ООД, гр. София /изх. № П-2397/28.11.12/,/вх. № И2397/15.11.12г./
На 15.11.2012 г. с вх. № И-2397, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 32,
чл. 38, ал. 2 и 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ГРАНД
КАЗИНО - 1” ООД, гр. София, за утвърждаване на промени в Задължителни игрални
условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. София, район „Надежда”, ул. „Днепър” № 1 /по Удостоверение
за издаден лиценз № И-1966/26.10.2012 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 чл. 22, ал. 1, т. 11 и чл. 38, ал. 2 и 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:
Да утвърди на „ГРАНД КАЗИНО - 1” ООД със седалище и адрес на управление:
гр. София, район „Лозенец”, ул. „Кричим” № 63, ЕИК: 175258559, представлявано от
Галин Тотьов Василев – управител, промени в Задължителни игрални условия и правила
за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. София, район „Надежда”, ул. „Днепър” № 1, изразяващи се в:
1. Промяна на броя игрални автомати, свързани към система за формиране на
премия джакпот:
- тип Casino Link System, идентификационен номер 021.
2. Нова бонус игра.
Паричните премии са за сметка на организатора.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.5.„ГРАНД КАЗИНО - 3”ООД, гр. София /изх. № П-2398/28.11.12/,/вх. № И2398/15.11.12г./
На 15.11.2012 г. с вх. № И-2398, 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 „ГРАНД
КАЗИНО - 3” ООД, гр. София, за утвърждаване на промяна в Задължителни игрални
условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Петрич, област Благоевград, ул. „Цар Борис IIІ” № 44 /по
Удостоверение за издаден лиценз № И-2213/29.10.2012 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. 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 „ГРАНД КАЗИНО - 3” ООД със седалище и адрес на управление:
гр. София, район „Лозенец”, ул. „Кричим” № 63, ЕИК: 175256598, представлявано от
Галин Тотьов Василев – управител и Георги Николов Филчев – управител, заедно и
поотделно, промяна в Задължителни игрални условия и правила за организиране и
провеждане на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Петрич,
област Благоевград, ул. „Цар Борис III” № 44, изразяваща се в провеждането на нова
„Празнична” бонус игра.
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Паричните премии са за сметка на организатора.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.6.„МИЛИОН КАЗИНО”ООД, гр. София /изх. № П-2407/23.11.12/,/вх. № И2407/16.11.12г./
На 16.11.2012 г. с вх. № И-2407, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 11, чл. 32, чл. 38,
ал. 2 и 3, е подадено писмено искане от „МИЛИОН КАЗИНО” ООД, гр. София, за
утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и правила за организиране и
провеждане на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София,
бул. „Цариградско шосе” № 16, бл. 11. /по Удостоверение за издаден лиценз №
И-2166/01.11.2012 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. 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 „МИЛИОН КАЗИНО” ООД със седалище и адрес на управление:
гр. София, р-н „Изгрев”, бул. „Цариградско шосе” № 16, бл. 11, ЕИК: 131518216,
представлявано от Емилианна Николаева Любенова – управител, промени в
Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Цариградско шосе”
№ 16, бл. 11, изразяващи се в:
1. Промени в бонус игри:
- Седмична бонус игра.
- Допълнителна бонус игра.
- Промени в процедурата за теглене на паричните премии.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.7.„УИН БЕТ-3”ООД, гр. София /изх. № П-2408/23.11.12/,/вх. № И-2408/16.11.12г./
На 16.11.2012 г. с вх. № И-2408, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 32,
чл. 38, ал. 2 и 3, е подадено писмено искане от „УИН БЕТ-3” ООД, гр. София, за
утвърждаване на промяна в Задължителни игрални условия и правила за организиране и
провеждане на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Благоевград,
бул. „Св. Св. Кирил и Методий” № 1 (ниско тяло на хотелски комплекс „Ален мак”,
гр. Благоевград) /по Удостоверение за издаден лиценз № И-2171/01.11.2012 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 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 „УИН БЕТ-3” ООД със седалище и адрес на управление:
гр. София, район „Младост”, ул. „Михаил Тенев” № 6, ет. 2, ЕИК: 201695756,
представлявано от Данаил Христов Илиев – управител, промяна в Задължителни
игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Благоевград, бул. „Св. Св. Кирил и Методий” № 1
(ниско тяло на хотелски комплекс „Ален мак”, гр. Благоевград), изразяваща се в:
1. Нова бонус игра:
- Допълнителна бонус игра.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.8.„РАДКА МОСКОВА”ООД, гр. Самоков /изх. № П-2438/27.11.12/,/вх. № И2438/22.11.12г./
На 22.11.2012 г. с вх. № И-2438, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 11, чл. 32, чл. 38,
ал. 2 и ал. 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „РАДКА
МОСКОВА” ООД, гр. Самоков, Софийска област, 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. Самоков, Софийска област,
ул. „Ихтиманско шосе” № 1 /по Удостоверение за издаден лиценз № И-2078/10.10.2012
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. 11, чл. 38, ал. 2 и ал. 3 и чл. 69, ал. 1 и
ал. 3 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по
хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
Да утвърди на „РАДКА МОСКОВА” ООД, със седалище и адрес на управление:
гр. Самоков, Софийска област, ул. „Проф. Васил Захариев” № 1, ЕИК: 832080578,
представлявано заедно и поотделно от Радка Данаилова Москова и Любомир Петров
Петков - управители, Задължителни игрални условия и правила за организиране и
провеждане на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Самоков,
Софийска област, ул. „Ихтиманско шосе” № 1, включващи следната промяна:
1. Промяна на броя взаимно свързани игрални автомати към система за
формиране на премия джакпот:
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- BGJP 60-04, Fusion, с идентификационен № JP100915-101 - /от 10 на 24/.
Държавната 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.СД„ЕЛДОРАДО-НПР-ИМПОРТ-ЕКСПОРТ-СИЕ”, гр. Панагюрище /изх. № П2443/27.11.12/,/вх. № И-2443/23.11.12г./
На 23.11.2012 г. с вх. № И-2443, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 11, чл. 32, чл. 38,
ал. 2 и ал. 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от СД „ЕЛДОРАДО-НПРИМПОРТ-ЕКСПОРТ-СИЕ”, гр. Панагюрище, за утвърждаване на промени в
Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ул. „Никола Вапцаров”
№ 62 /по Удостоверение за издаден лиценз № И-2276/07.11.2012 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. 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 СД „ЕЛДОРАДО-НПР-ИМПОРТ-ЕКСПОРТ-СИЕ”, със седалище
и адрес на управление: гр. Панагюрище, ул. „30-ти Април” № 52, ЕИК: 112050243,
представлявано от Димитър Николаев Митев – управител, Задължителни игрални
условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ул. „Никола Вапцаров” № 62, включващи следните
промени:
1. В чл. 7 отпада ал. 7, отнасяща се за извършено деинсталиране на джакпот
система.
2. Отпада раздел ІV, регламентиращ провеждането на бонус игри.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
3. За тото игри:
3.1.ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София /изх. № П2453/27.11.12/,/вх. № И-2453/26.11.12г./
На 26.11.2012 г. с вх. № И-2453, 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 ДП „БЪЛГАРСКИ
СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София до Държавна комисия по хазарта за
утвърждаване на промени в Задължителни правила за организиране и провеждане
хазартна тото игра „ТОТО 2”, разновидност „6 от 49” /по Удостоверение за издаден
лиценз № И-2406/26.11.2012 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 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
хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта да разгледа
направеното искане и да вземе решение, с което:
Да утвърди на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” със седалище и
адрес на управление: гр. София, р-н „Красно село”, ул. „Хайдушко изворче” № 28,
ЕИК: по БУЛСТАТ: 000694293, представлявано от Дамян Георгиев Дамянов –
изпълнителен директор, представените Задължителни правила за организиране и
провеждане хазартна тото игра „ТОТО 2”, разновидност „6 от 49”, включващи следните
промени:
- провеждане на допълнителен новогодишен тираж на 31.12.2012 г.;
- провеждане на 14 специални тиражи на хазартна тото игра „ТОТО 2”,
разновидност „6 от 49” през 2013 г.;
- увеличаване на залога с 0.50 лв. за 1 комбинация за 14-те специални тиражи;
- изтегляне на три печеливши фиша в играта „Втори тото шанс” за 14-те
специални тиражи.
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. № И-1972/27.11.2012 г. във връзка с искане от
„ПОЛИКОМЕРС СГ” ЕООД, гр. Велико Търново с вх. № И-1972/07.10.2010 г. на
ДКХ.
Председателят на ДКХ внася за разглеждане Докладна записка с изх. №
И-1972/27.11.2012 г. във връзка с Решение по адм. дело № 9655 по описа за 2010 г. на
Административен съд София-град /АССГ/, с което е отменено Решение №
И-1972/16.11.2010 г. на ДКХ. С докладната записка членовете на ДКХ бяха запознати
със следната фактическа обстановка:
С Решение № 4712/02.04.2012 г. по адм. дело № 13169/2011 г., по описа на
Върховен административен съд (ВАС) – Пето отделение, е оставено в сила Решение №
3832/02.08.2011 г. по адм. дело № 9655/2010 г. на Административен съд София-град
(АССГ), с което е отменено Решение № И-1972/16.11.2010 г. на Държавната комисия по
хазарта (ДКХ). С цитираното решение ДКХ е отказала да даде разрешение на
„ПОЛИКОМЕРС СГ” ЕООД, гр. Велико Търново за организиране на хазартни игри с
игрални автомати за срок от 5 години в игрална зала с адрес: гр. Горна Оряховица,
област Велико Търново, ул. „П. Р. Славейков” № 13А. Двете съдебни инстанции са
приели, че в нарушение на административно-производствените правила и материалния
закон ДКХ е постановила отказа си, като е приела, че неявяването на управителя на
„ПОЛИКОМЕРС СГ” ЕООД – Георги Вълев Вълев, е попречило на ДКХ да установи
какви са обстоятелствата свързани с произхода на капитала /неразпределената печалба
на дружеството към 31.12.2009 г./. Според АССГ и ВАС, в съобщението изпратено до
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задълженото лице, ДКХ не е изпълнила императивно изискуемото си задължение да го
предупреди за негативните последици от неявяването по чл. 5, ал. 3 от Закона за хазарта
/ЗХ/ (отм.), а именно, че при неявяване и недоказан произход на капитала ще откаже
даването на разрешение. Съгласно постановените съдебни актове, образуваната
преписка по писмено искане вх. № И-1972/07.10.2010 г. на „ПОЛИКОМЕРС СГ” ЕООД
е върната на ДКХ за ново произнасяне с решение, съобразно правомощията на
Комисията и дадените от съда задължителни указания по тълкуването и прилагането на
ЗХ /отм./.
Във връзка с тези обстоятелства председателят на ДКХ докладва на Комисията,
че ДКХ е издала на „ВЕНОН-96” ЕООД, гр. Горна Оряховица, Удостоверение за издаден
лиценз № И-2123/31.10.2012 г. за организиране на хазартни игри с игрални автомати за
срок от 5 години, считано от 24.02.2011 г., в игрална зала с адрес: гр. Горна Оряховица,
област Велико Търново, ул. „П. Р. Славейков” № 13А.
Междувременно, съгласно датите обявени в Търговския регистър към Агенцията
по вписванията по партидата на „ПОЛИКОМЕРС СГ” ЕООД, са настъпили следните
промени:
- на 01.03.2011 г., като нов управител е вписан Валери Георгиев Вълев.
След промяната търговското дружество се е представлявало от досегашния си
управител Георги Вълев Вълев и от Валери Гeоргиев Вълев – управител, заедно и
поотделно.
- на 24.03.2011 г., като управител е заличен Георги Вълев Вълев.
След промяната търговското дружество се представлява от единия от
досегашните си управители Валери Георгиев Вълев.
- на 24.03.2011 г. е заличен като едноличен собственик на капитала на
търговското дружество Георги Вълев Вълев, като притежаваните от него 500 /петстотин/
дружествени дяла, всеки с номинал 10 /десет/ лева, на обща стойност 5000 /пет хиляди/
лева, представляващи общо 100 % от капитала на дружеството, са закупени от Райчо
Матев Кусман;
- на 30.09.2011 г. е извършена промяна в адреса на управление на търговското
дружество: от гр. Велико Търново, ул. „Христо Ботев” № 19, бл. 4, на гр. Велико
Търново, ул. „Тодор Балина” № 11, вх. Б.
С оглед гореизложеното и предвид задължението на ДКХ да проведе и приключи
образуваното административно производство с надлежен акт, при наличието на
предвидените в закона предпоставки и задължителни указания за неговото тълкуване и
прилагане, председателят на ДКХ предлага на Комисията да се произнесе с ново
решение по искане вх. № И-1972/07.10.2010 г. на „ПОЛИКОМЕРС СГ” ЕООД.
Държавната комисия по хазарта, след като разгледа и обсъди гореизложената
фактическа обстановка в изпълнение на задължителните указания по тълкуването и
прилагането на Закона за хазарта /отм./ във връзка с § 5 от Закона за хазарта
Р Е Ш И:
1. Продължава административното производство по искане с вх. №
И-1972/07.10.2010 г. от “ПОЛИКОМЕРС СГ” ЕООД със седалище и адрес на
управление: гр. Велико Търново, ул. „Тодор Балина” № 11, вх. Б, ЕИК: 814166748,
представлявано от управителя Валери Георгиев Вълев, за даване на разрешение за
организиране на хазартни игри с игрални автомати за срок от 5 /пет/ години в игрална
зала с адрес: гр. Горна Оряховица, ул. “П. Р. Славейков” № 13 А.
2. Възлага на Дирекция „Разрешения и контрол върху хазартната дейност” в ДКХ
да уведоми „ПОЛИКОМЕРС СГ” ЕООД за продълженото административно
производство. Предвид вписаните в Търговския регистър промени в управлението и в
собствеността на дружеството да се изиска от „ПОЛИКОМЕРС СГ” ЕООД, да заяви има
ли все още правен интерес от издаването на административен акт по искане с вх. №
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И-1972/07.10.2010 г. на ДКХ. При наличието на заявен правен интерес от страна на
„ПОЛИКОМЕРС СГ” ЕООД, да се предостави възможност на дружеството в 30
/тридесет/ дневен срок да представи всички необходими и относими документи във
връзка с искане с вх. № И-1972/07.10.2010 г. на ДКХ.
Гласували - 5
За – 5
Против – няма.
2. Доклад във връзка с приемането на нови Общи задължителни правила за
организацията на работата и финансовия контрол при организиране на хазартни
игри с игрални автомати и задължителни образци за счетоводна отчетност /изх. №
1166/28.11.2012 г./
В съответствие с правомощията на Държавната комисия по хазарта по чл. 22,
ал. 1, т. 6 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ с Доклад изх. № 1166/28.11.2012 г.
предлага на членовете на Комисията да разгледат и обсъдят проект на нови Общи
задължителни правила за организацията на работата и финансовия контрол при
организиране на хазартни игри с игрални автомати и задължителни образци за
счетоводна отчетност /Правила/.
Необходимостта от приемането на нови Правила е мотивирана от влизането в
сила на 01.07.2012 г. на новия Закон за хазарта. Действащите до 30.06.2012 г.
Задължителни правила за организация на работата и финансовия контрол при
провеждане на хазартни игри с игрални автомати и образци /документи/ за счетоводна
отчетност, приети на заседание на Държавната комисия по хазарта на 08.03.2002 г., с
протокол № 2, допълнени с протокол № 19 от 20.06.2007 г., на основание чл. 18, ал. 1, т.
9 от Закона за хазарта /отм./, са загубили значение и не се прилагат.
С проекта се цели систематизиране и регламентация на правилата и условията за
организиране на хазартни игри с игрални автомати. В изготвения нов проект на Правила
са включени всички основни изисквания, свързани с:
- гарантиране изплащането на печалбите на участниците;
- правилно, точно и навременно отчитане на резултатите от провежданите игри в
игралните зали.
В проекта на Правила е уредена цялостната организация на дейността и
функционирането на финансовата отчетност, свързана с плащането на залозите,
начините и сроковете за изплащане на печалбите, при спазване на действащото
законодателство.
На заседанието на 29.11.2012 г. ДКХ пристъпи към обсъждане на проекта на
Правила, при което членовете на ДКХ решиха да се променят следните текстове:
В чл. 3, ал. 1 да се заличи думата „функционирането”.
Текстът на чл. 9, ал. 1, изречение второ да се измени, както следва:
„Организаторът е длъжен при поискване от участник в игрите да издаде
документ, удостоверяващ размера на изплатената печалба, когато същата е в размер до
5000 лв.”
Държавната комисия по хазарта, след като разгледа и обсъди така изготвения
проект на Правила, съобразно компетентността си и на основание чл. 22, ал. 3 от Закона
за хазарта
Р Е Ш И:
1. Одобрява проект на Общи задължителни правила за организацията на работата
и финансовия контрол при организиране на хазартни игри с игрални автомати и
задължителни образци за счетоводна отчетност.
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2. Одобреният проект на Правила заедно с доклада на председателя на ДКХ с изх.
№ 1166/28.11.2012 г., съдържащ мотивите за изготвянето на Правила, да се публикува на
страницата на ДКХ в интернет.
3. Предоставя 14-дневен срок, считано от датата на публикуване на проекта по
т. 1 на страницата на Комисията в интернет, в който заинтересованите лица могат да
представят писмени становища и предложения по проекта.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
3. Председателят на ДКХ докладва на членовете на комисията, че в ДКХ с вх. №
3189/21.11.2012 г. е постъпило искане от „ИНТЕРХОТЕЛ ГРАНД-ХОТЕЛ СОФИЯ” АД,
гр. София. С искането на основание чл. 24 и 29 от Административнопроцесуалния
кодекс ДКХ е сезирана за образуване на административно производство по прилагане на
административна мярка – отнемане на издадено от ДКХ на „ИНТЕРХОТЕЛ ГРАНДХОТЕЛ СОФИЯ КАЗИНО” ЕООД, гр. София Удостоверение за издаден лиценз №
И-2095/02.10.2012 г. Във връзка с изложените в цитираното искане обстоятелства
председателят на ДКХ, на основание чл. 32 от Закона за хазарта, предлага на членовете
на Комисията да са образува административно производство. При разглеждане на
предложението на председателя на ДКХ Комисията установи, че с писмо вх. № И2095/21.11.2012 г. на основание чл. 40 от ЗХ е уведомена от „ИНТЕРХОТЕЛ ГРАНДХОТЕЛ СОФИЯ КАЗИНО” ЕООД, че поради форсмажорни обстоятелства временно се
преустановява дейността в игрално казино с адрес: гр. София, пл. „Народно събрание”
№ 4, х-л „Бизнес Хотел Интерхотел Гранд Хотел София”, казино „КАПИТОЛ”, в което
организира хазартни игри с Удостоверение за издаден лиценз № И-2095/02.10.2012 г. на
ДКХ. Организаторът е посочил, че дейността се преустановява до приключване на
водените от дружеството съдебни спорове и до отпадане на обстоятелствата, довели до
преустановяването на дейността.
Държавната комисия по хазарта, като взе предвид предложението на
председателя на ДКХ и гореизложената фактическа обстановка, на основание чл. 32,
предложение първо от Закона за хазарта
Р Е Ш И:
1. Образува административно производство по искане с вх. № 3189/21.11.2012 г.
от „ИНТЕРХОТЕЛ ГРАНД-ХОТЕЛ СОФИЯ” АД с ЕИК: 831642594 за образуване на
административно производство по прилагане на административна мярка - отнемане на
Удостоверение за издаден лиценз № И-2095/02.10.2012 г., издадено от ДКХ на
„ИНТЕРХОТЕЛ ГРАНД-ХОТЕЛ СОФИЯ КАЗИНО” ЕООД с ЕИК: 130025334, за
организиране на хазартни игри в игрално казино с адрес: гр. София, пл. „Народно
събрание” № 4, х-л „Бизнес Хотел Интерхотел Гранд Хотел София”, казино
„КАПИТОЛ”.
2. Възлага на Дирекция „Разрешения и контрол върху хазартната дейност” в ДКХ
да уведоми за образуваното производство „ИНТЕРХОТЕЛ ГРАНД-ХОТЕЛ СОФИЯ”
АД и „ИНТЕРХОТЕЛ ГРАНД-ХОТЕЛ СОФИЯ КАЗИНО” ЕООД. Да се изиска
информация от Националната агенция за приходите /НАП/ дали е уведомена за
обстоятелството, че на основание чл. 40, ал. 1, изр. 1 от ЗХ „ИНТЕРХОТЕЛ ГРАНДХОТЕЛ СОФИЯ КАЗИНО” ЕООД е преустановило временно дейността си в
горепосоченото игрално казино. Във връзка с обстоятелствата изложени в искане с вх.
№ 3189/21.11.2012 г. на ДКХ и на основание чл. 31, ал. 1, т. 15 от ЗХ да се изиска
информация от НАП по чл. 85, ал. 1, т. 1 и 9 от ЗХ за „ИНТЕРХОТЕЛ ГРАНД-ХОТЕЛ
СОФИЯ КАЗИНО” ЕООД.
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Гласували – 5
За – 5
Против – няма.
Председател:
/Калоян Кръстев/
Секретар-протоколчик:
/Виолета Христова/
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