РЕПУБЛИКАБЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВОНАФИНАНСИТЕ
ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА

ПРОТОКОЛ
№ 17
София, 11.12.2012 г.
Днес, 11 декември 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
„ЛИКОИСА” в ДКХ.
Заседанието се проведе при наличието на предвидения в закона кворум, при
следния
ДНЕВЕН РЕД:
ПЪРВИ РАЗДЕЛ - Разглеждане на писмено искане за одобряване на вписани
промени в обстоятелствата по издадени лицензи:
1. За игрални зали:
1.„КОНТИ”ЕООД, гр. Русе /изх. № П-2469/06.12.12/,/вх. № И-2469/29.11.12г./
ВТОРИ РАЗДЕЛ - Разглеждане на писмено искане за одобряване на вписана
промяна в състава на управителен орган:
1. За игрално казино:
1.„СТАР ПРИНЦЕС”ЕАД, гр. Свиленград /изх. № П-2486/06.12.12/,/вх. № И2486/04.12.12г./
ТРЕТИ РАЗДЕЛ - Предсрочно прекратяване действието на издадени лицензи:
1. За игрални зали:
1.1.„БРАТЯ МАТЕВИ”ЕООД, гр. София /изх. № П-2462/10.12.12/,/вх. № И2462/28.11.12г./
1.2.„СПЕЙС БЕТ”ЕООД, гр. Варна /изх. № П-2463/05.12.12/,/вх. № И-2463/28.11.12г./
1.3.ЕТ„ДОМИ-ПРОДАН НЕШЕВ”, гр. Плевен /изх. № П-2465/10.12.12/,/вх. № И2465/29.11.12г./
1.4.„КЕШ ИНВЕСТ ГРУП”ООД, гр. Димитровград /изх. № П-2475/10.12.12/,/вх. № И2475/30.11.12г./
1.5.ЕТ„ВАЛЕНТИН ДУМЧЕВ”, гр. Пловдив /изх. № П-2490/10.12.12/,/вх. № И2490/04.12.12г./
1.6.„НАЦИОНАЛ ГРУП”ООД, гр. София /изх. № П-2506/07.12.12/,/вх. № И2506/06.12.12г./
1.7.ЕТ„ГЕОРГИ ДЕМИРЕВ - КОНТИ”, гр. Русе /изх. № П-2507/07.12.12/,/вх. № И2507/06.12.12г./
1.8.„ЕМ - ДЖИ ГЕЙМС”ООД, гр. Пловдив /изх. № П-2520/10.12.12/,/вх. № И2520/06.12.12г./
1.9.„ГРАНД ПАЛМС”ООД, гр. София /изх. № П-2532/10.12.12/,/вх. № И-2532/07.12.12г./
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ЧЕТВЪРТИ РАЗДЕЛ - Разглеждане на писмени искания за промени във вече
издадени лицензи:
1. За игрални зали:
1.1.„ЕС И ЕМ”ЕООД, гр. Аксаково /изх. № П-2418/06.12.12/,/вх. № И-2418/19.11.12г./
1.2.СД„ПАНО И САНИ – АВРАМОВИ И СИЕ”, гр. Горна Оряховица /изх. № П2429/07.12.12/,/вх. № И-2429/21.11.12г./
1.3.„ТИ-ВИ-67”ООД, гр. Ботевград /изх. № П-2440/06.12.12/,/вх. № И-2440/22.11.12г./
1.4.„ГРАНД КАЗИНО - 2”ООД, гр. София /изх. № П-2444/10.12.12/,/вх. № И2444/23.11.12г./
1.5.„ОЛИМП 09”ООД, гр. Пловдив /изх. № П-2488/10.12.12/,/вх. № И-2488/04.12.12г./
1.6.„ОЛИМП 09”ООД, гр. Пловдив /изх. № П-2489/06.12.12/,/вх. № И-2489/04.12.12г./
1.7.„ЕМ ДЖИ ЕС ГЕЙМС”ЕООД, гр. Пловдив /изх. № П-2455/06.12.12/,/вх. № И2455/26.11.12г./
1.8.ЕТ„ДИНКО ГЕРДЖИКОВ”, гр. Стара Загора /изх. № П-2458/06.12.12/,/вх. № И2458/27.11.12г./
1.9.„ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ”ООД, гр. Мъглиж /изх. № П-2464/06.12.12/,/вх. № И2464/28.11.12г./
1.10.„БЛИЦ ТРЕЙД КЪМПАНИ”ООД, гр. София /изх. № П-2472/06.12.12/,/вх. № И2472/30.11.12г./
1.11.„БЛИЦ ТРЕЙД КЪМПАНИ”ООД, гр. София /изх. № П-2473/06.12.12/,/вх. № И2473/30.11.12г./
1.12.„АТЛАС – ЕС КЕЙ”ЕООД, гр. Пловдив /изх. № П-2478/06.12.12/,/вх. № И2478/03.12.12г./
1.13.ЕТ„МАХМУД – МАХМУД ЮСЕИН”, гр. Кърджали /изх. № П-2479/06.12.12/,/вх.
№ И-2479/03.12.12г./
1.14.ЕТ„РУМАР – ДИМО ДИМОВ”, гр. Варна /изх. № П-2481/06.12.12/,/вх. № И2481/03.12.12г./
1.15.ЕТ„РУМАР – ДИМО ДИМОВ”, гр. Варна /изх. № П-2482/06.12.12/,/вх. № И2482/03.12.12г./
1.16.ЕТ„РУМАР – ДИМО ДИМОВ”, гр. Варна /изх. № П-2483/06.12.12/,/вх. № И2483/03.12.12г./
1.17.„БАЛ-МАТИК”ООД, гр. Плевен /изх. № П-2484/06.12.12/,/вх. № И-2484/03.12.12г./
1.18.„СИТ - 99”ООД, гр. София /изх. № П-2498/10.12.12/,/вх. № И-2498/05.12.12г./
1.19.„ИЙСТ МГ ИНВЕСТ”ЕООД, гр. София /изх. № П-2499/10.12.12/,/вх. № И2499/05.12.12г./
1.20.„В ИСИЕ И”ЕООД, гр. София /изх. № П-2518/10.12.12/,/вх. № И-2518/06.12.12г./
1.21.„ШАНС 07”ЕООД, гр. Поморие /изх. № П-2521/10.12.12/,/вх. № И-2521/06.12.12г./
2. За тото игри:
2.1.ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”,
2496/07.12.12/,/вх. № И-2496/04.12.12г./

гр.

София

/изх.

№

П-

3. За залагания върху резултати от спортни състезания:
3.1.ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, гр.
2497/07.12.12/,/вх. № И-2497/04.12.12г./

София

/изх.

№

П-

ПЕТИ РАЗДЕЛ - Разглеждане на писмени искания за утвърждаване на
задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри:
1. За игрални казина:
1.1.„СТАР ПРИНЦЕС”ЕАД, гр. Свиленград /изх. № П-2461/06.12.12/,/вх. № И2461/28.11.12г./
1.2.„ЕНТЕРТЕЙМАНТ”АД, гр. Пловдив /изх. № П-2466/06.12.12/,/вх. № И2466/29.11.12г./
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1.3.„ИНТКО ИНТЕРНЕШЪНЪЛ КАЗИНО КЛУБ”ЕАД, гр. София /изх. № П2477/05.12.12/,/вх. № И-2477/30.11.12г./
2. За игрални зали:
2.1.„РАДКА МОСКОВА”ООД, гр. Самоков /изх. № П-2420/06.12.12/,/вх. № И2420/19.11.12г./
2.2.СД„ЕЛДОРАДО-НПР-ИМПОРТ-ЕКСПОРТ-СИЕ”, гр. Панагюрище /изх. № П2485/06.12.12/,/вх. № И-2485/03.12.12г./
2.3.„ЕЛ.ДЖИ.ЕС.-99”ООД, гр. София /изх. № П-2493/07.12.12/,/вх. № И-2493/04.12.12г./
2.4.ЕТ„ДИК – ДИМИТЪР МИХАЙЛОВ”, гр. Габрово /изх. № П-2501/10.12.12/,/вх. № И2501/05.12.12г./
2.5.„ВЕНЕРА 1”ЕООД, гр. Пловдив /изх. № П-2502/07.12.12/,/вх. № И-2502/05.12.12г./
2.6.„ВИЛОКС ГРУП”ЕООД, гр. София /изх. № П-2508/10.12.12/,/вх. № И2508/06.12.12г./
2.7.„ВИЛОКС ГРУП”ЕООД, гр. София /изх. № П-2509/10.12.12/,/вх. № И2509/06.12.12г./
2.8.„ВИЛОКС ГРУП”ЕООД, гр. София /изх. № П-2510/10.12.12/,/вх. № И2510/06.12.12г./
2.9.„ВИЛОКС ГРУП”ЕООД, гр. София /изх. № П-2511/10.12.12/,/вх. № И2511/06.12.12г./
2.10.„ВИЛОКС ГРУП”ЕООД, гр. София /изх. № П-2512/10.12.12/,/вх. № И2512/06.12.12г./
2.11.„ВИЛОКС ГРУП”ЕООД, гр. София /изх. № П-2513/10.12.12/,/вх. № И2513/06.12.12г./
2.12.„ВИЛОКС ГРУП”ЕООД, гр. София /изх. № П-2514/10.12.12/,/вх. № И2514/06.12.12г./
2.13.„ВИЛОКС ГРУП”ЕООД, гр. София /изх. № П-2515/10.12.12/,/вх. № И2515/06.12.12г./
2.14.„ВИЛОКС ГРУП”ЕООД, гр. София /изх. № П-2516/10.12.12/,/вх. № И2516/06.12.12г./
2.15.„ВИЛОКС ГРУП”ЕООД, гр. София /изх. № П-2517/10.12.12/,/вх. № И2517/06.12.12г./
ШЕСТИ РАЗДЕЛ - Разни.
1. Доклад във връзка с приемането на нови Общи задължителни изисквания за игралните
зали с игрални автомати по отношение на вида на помещенията или сградата,
минималната площ, разпределението на помещенията и необходимото техническо
оборудване за контрол /изх. № 1257/10.12.2012 г./
ПО ПЪРВИ РАЗДЕЛ - Разглеждане на писмено искане за одобряване на вписани
промени в обстоятелствата по издадени лицензи:
1. За игрални зали:
1.„КОНТИ”ЕООД, гр. Русе /изх. № П-2469/06.12.12/,/вх. № И-2469/29.11.12г./
На 29.11.2012 г. с вх. № И-2469, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, чл. 32, чл. 37,
ал. 1 – 4 и чл. 39, ал. 1 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от
“КОНТИ” ЕООД, гр. Русе, за промяна в обстоятелствата, вписани в издадени лицензи за
организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Искането е за вписване на промени в дадени на организатора Разрешения с №
И-1389/09.09.2011 г., № И-238/12.03.2012 г., № И-246/12.03.2012 г., № И-1428/09.09.2011
г. и № И-1482/03.07.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
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При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни такси, поради което и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, чл. 32, чл. 37, ал. 1 – 4 и чл. 39,
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 одобри вписаните промени в Търговския регистър на “КОНТИ” ЕООД, със
седалище и адрес на управление: гр. Русе, ул. “Муткурова” №2, ЕИК: 117600417,
представлявано от Георги Минков Демирев - управител, изразяващи се в промени в
правната форма на дружеството и в управлението на дружество /на 26.11.2012 г. в
Търговския регистър е вписана промяна в правната форма на дружеството от ООД в
ЕООД, и е вписан нов управител Георги Минков Демирев, а Христина Симеонова
Николова – Ара е заличена като управител на дружеството/.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
ПО ВТОРИ РАЗДЕЛ - Разглеждане на писмено искане за одобряване на вписана
промяна в състава на управителен орган:
1. За игрално казино:
1.„СТАР ПРИНЦЕС”ЕАД, гр. Свиленград /изх. № П-2486/06.12.12/,/вх. № И2486/04.12.12г./
На 04.12.2012 г. с вх. № И-2486, 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 „СТАР ПРИНЦЕС” ЕАД,
гр. Свиленград, за одобряване на вписана промяна в търговската регистрация на
организатора, изразяваща се в промяна в състава на управителния 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 с чл. 22, ал. 1, т. 3, 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 „СТАР ПРИНЦЕС” ЕАД
със седалище и адрес на управление: гр. Свиленград, област Хасково, ул. „Драган
Цанков” № 4, ЕИК: 160103970, представлявано заедно от Гюлбин Багджъ –
изпълнителен директор и Муратхан Акташ – изпълнителен директор, изразяваща се в
промяна в управителния орган на дружество /на 22.11.2012 г. е вписан Бехчет Емре
Сердароглу като нов член на управителния съвет/.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
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Против - няма.
ПО ТРЕТИ РАЗДЕЛ - Предсрочно прекратяване действието на издадени лицензи:
1. За игрални зали:
1.1.„БРАТЯ МАТЕВИ”ЕООД, гр. София /изх. № П-2462/10.12.12/,/вх. № И2462/28.11.12г./
На 28.11.2012 г. с вх. № И-2462, 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 „БРАТЯ МАТЕВИ” ЕООД,
гр. София, за прекратяване действието на лиценз за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, ж.к. „Люлин”, бл. 328, за който е
издадено Удостоверение за издаден лиценз № И-2413 от 05.12.2012 г.
Срокът на лиценза изтича на 12.02.2015 г. и в него са вписани 22 /двадесет и два/
броя игрални автомата с 25 /двадесет и пет/ броя игрални места.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за 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
лиценза, 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 лиценз, за който е издадено Удостоверение за издаден
лиценз № И-2413 от 05.12.2012 г. за организиране на хазартни игри с игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. София, ж.к. “Люлин”, бл. 328, издаден на „БРАТЯ
МАТЕВИ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Триадица”,
бул. „Витоша” № 133, ЕИК: 130369794, представлявано от Матей Яворов Матев –
управител.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.2.„СПЕЙС БЕТ”ЕООД, гр. Варна /изх. № П-2463/05.12.12/,/вх. № И2463/28.11.12г./
На 28.11.2012 г. с вх. № И-2463, 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 „СПЕЙС БЕТ” ЕООД,
гр. Варна, за прекратяване действието на Разрешение № И-1375 от 09.09.2011 г. за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Варна,
ул. „Драган Цанков” № 8.
Срокът на Разрешение № И-1375 от 09.09.2011 г. изтича на 08.09.2016 г. и в него
са вписани 24 /двадесет и четири/ броя игрални автомата с 28 /двадесет и осем/ броя
игрални места.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за 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 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-1375 от 09.09.2011 г. за организиране
на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Варна, ул. „Драган
Цанков” № 8, издадено на „СПЕЙС БЕТ” ООД със седалище и адрес на управление:
гр. Варна, район „Одесос”, ул. „Опълченска” № 27, ет. 3, ап. 2, ЕИК: 201459695,
представлявано от Веселин Петров Христов – управител.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.3.ЕТ„ДОМИ-ПРОДАН НЕШЕВ”, гр. Плевен /изх. № П-2465/10.12.12/,/вх. № И2465/29.11.12г./
На 29.11.2012 г. с вх. № И-2465, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 1, чл. 32 и чл. 35,
ал. 1, т. 4 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от ЕТ „ДОМИ – ПРОДАН
НЕШЕВ”, гр. Плевен, за прекратяване действието на Разрешение № И-340 от 02.04.2012
г. за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. Плевен, ъгъла на ул. „Цанко Церковски” и ул. „Освобождение”.
Срокът на Разрешение № И-340 от 02.04.2012 г. изтича на 31.01.2013 г. и в него
са вписани 20 /двадесет/ броя игрални автомата с 20 /двадесет/ броя игрални места.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за 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-340 от 02.04.2012 г. за организиране на
хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Плевен, ъгъла на
ул. „Цанко Церковски” и ул. „Освобождение”, издадено на ЕТ „ДОМИ – ПРОДАН
НЕШЕВ” със седалище и адрес на управление: гр. Плевен, ул. „Вардар” № 8,
ЕИК: 020985694, представляван от Продан Недков Нешев /физическо лице – търговец/.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.4.„КЕШ ИНВЕСТ ГРУП”ООД, гр. Димитровград /изх. № П-2475/10.12.12/,/вх. №
И-2475/30.11.12г./
На 30.11.2012 г. с вх. № И-2475, 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 „КЕШ ИНВЕСТ
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ГРУП” ООД, гр. Димитровград, за прекратяване действието на Разрешение № И-1422 от
22.06.2012 г. за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Хасково, ж.к. „Орфей”, комплекс „Веспрем”, ет. 2.
Срокът на Разрешение № И-1422 от 22.06.2012 г. изтича на 08.06.2014 г. и в него
са вписани 21 /двадесет и един/ броя игрални автомата с 21 /двадесет и един/ броя
игрални места.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за 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-1422 от 22.06.2012 г. за организиране
на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Хасково, ж.к. „Орфей”,
комплекс „Веспрем”, ет. 2, издадено на „КЕШ ИНВЕСТ ГРУП” ООД със седалище и
адрес на управление: гр. Димитровград, обл. Хасково, ул. „Казинцбарцика” № 2-А, ет. 1,
ап. 1, ЕИК: 200379094, представлявано от Диан Ганчев Николов – управител, и Веселин
Кирилов Сивинов – управител, заедно и поотделно.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.5.ЕТ„ВАЛЕНТИН ДУМЧЕВ”, гр. Пловдив /изх. № П-2490/10.12.12/,/вх. № И2490/04.12.12г./
На 04.12.2012 г. с вх. № И-2490, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 1, чл. 32 и чл. 35,
ал. 1, т. 4 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от ЕТ „ВАЛЕНТИН
ДУМЧЕВ”, гр. Пловдив, за прекратяване действието на Разрешение № И-1776 от
01.10.2010 г. за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Пловдив, бул. „Македония” № 2.
Срокът на Разрешение № И-1776 от 01.10.2010 г. изтича на 30.09.2015 г. и в него
са вписани 30 /тридесет/ броя игрални автомата с 30 /тридесет/ броя игрални места.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за 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-1776 от 01.10.2010 г. за организиране
на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Пловдив,
бул. „Македония” № 2, издадено на ЕТ „ВАЛЕНТИН ДУМЧЕВ” със седалище и адрес
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на управление: гр. Пловдив, район Южен, ул. „Васил Ихчиев” № 38, ЕИК: 040180780,
представляван от Валентин Димитров Думчев /физическо лице – търговец/.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.6.„НАЦИОНАЛ ГРУП”ООД, гр. София /изх. № П-2506/07.12.12/,/вх. № И2506/06.12.12г./
На 06.12.2012 г. с вх. № И-2506, 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 „НАЦИОНАЛ
ГРУП” ООД, гр. София, за прекратяване действието на лиценз за организиране на
хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Мездра, обл. Враца,
ул. „Христо Ботев” № 32, за който е издадено Удостоверение за издаден лиценз №
И-1773 от 30.08.2012 г.
Срокът на лиценза изтича на 07.07.2016 г. и в удостоверението за издаден лиценз
са вписани 13 /тринадесет/ броя игрални автомата с 13 /тринадесет/ броя игрални места.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за 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
лиценза, 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 лиценз, за който е издадено Удостоверение за издаден
лиценз № И-1773 от 30.08.2012 г. за организиране на хазартни игри с игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Мездра, обл. Враца, ул. „Христо Ботев” № 32, издаден на
„НАЦИОНАЛ ГРУП” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Младост”, ул. „Михаил Тенев” № 6, ет. 2, ЕИК: 816114846, представлявано от Данаил
Христов Илиев – управител.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.7.ЕТ„ГЕОРГИ ДЕМИРЕВ - КОНТИ”, гр. Русе /изх. № П-2507/07.12.12/,/вх. № И2507/06.12.12г./
На 06.12.2012 г. с вх. № И-2507, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 1, чл. 32 и чл. 35,
ал. 1, т. 4 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от ЕТ „ГЕОРГИ ДЕМИРЕВ КОНТИ”, гр. Русе, за прекратяване действието на Разрешение № И-52 от 14.02.2012 г. за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Разград,
ул. „Иван Вазов” № 7.
Срокът на Разрешение № И-52 от 14.02.2012 г. изтича на 21.09.2015 г. и в него са
вписани 10 /десет/ броя игрални автомата с 10 /десет/ броя игрални места.
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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 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-52 от 14.02.2012 г. за организиране на
хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Разград, ул. „Иван Вазов”
№ 7, издадено на ЕТ „ГЕОРГИ ДЕМИРЕВ - КОНТИ” със седалище и адрес на
управление: гр. Русе, ул. „Муткурова № 2, ЕИК: 827138492, представляван от Георги
Минков Демирев /физическо лице – търговец/.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.8.„ЕМ - ДЖИ ГЕЙМС”ООД, гр. Пловдив /изх. № П-2520/10.12.12/,/вх. № И2520/06.12.12г./
На 06.12.2012 г. с вх. № И-2520, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 1, чл. 32 и чл. 35,
ал. 1, т. 4 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ЕМ – ДЖИ
ГЕЙМС” ООД, гр. Пловдив, за прекратяване действието на лиценз, за който е издадено
удостоверение за издаден лиценз № И-2051 от 05.10.2012 г., за организиране на хазартни
игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Стара Загора, ул. „Мусала” № 81 А.
Срокът на лиценза, за който е издадено удостоверение за издаден лиценз №
И-2051 от 05.10.2012 г., за организиране на хазартни игри с игрални автомати изтича на
29.03.2017 г. и в него са вписани 20 /двадесет/ броя игрални автомата с 21 /двадесет и
един/ броя игрални места.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за 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
лиценза, 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 лиценз, за който е издадено удостоверение за издаден
лиценз № И-2051 от 05.10.2012 г., за организиране на хазартни игри с игрални автомати
в игрална зала с адрес: гр. Стара Загора, ул. „Мусала” № 81 А, издаден на „ЕМ – ДЖИ
ГЕЙМС” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, район „Централен”,
ул. „Александър Екзарх” № 20, ЕИК: 200021150, представляван от Милен Атанасов
Мешинeв – управител и Красимир Мишев Кънев – управител, заедно и поотделно.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
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Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.9.„ГРАНД ПАЛМС”ООД, гр. София /изх. № П-2532/10.12.12/,/вх. № И2532/07.12.12г./
На 07.12.2012 г. с вх. № И-2532, 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 „ГРАНД ПАЛМС” ООД,
гр. София, за прекратяване действието на Разрешение № И-945 от 18.04.2012 г. за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Велинград,
област Пазарджик, ул. „Цар Самуил” № 10 А, хотел „Гранд Хотел Велинград”.
Срокът на Разрешение № И-945 от 18.04.2012 г. изтича на 29.11.2016 г. и в него
са вписани 13 /тринадесет/ броя игрални автомати с 15 /петнадесет/ броя игрални места.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за 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-945 от 18.04.2012 г. за организиране на
хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Велинград, област
Пазарджик, ул. „Цар Самуил” № 10 А, хотел „Гранд Хотел Велинград”, издадено на
„ГРАНД ПАЛМС” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Триадица”, ул. „Алабин” № 34, ЕИК: 201281591, представлявано заедно от
управителите Андрей Николаев Премянов и Ангел Андонов Ирибозов.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
ПО ЧЕТВЪРТИ РАЗДЕЛ - Разглеждане на писмени искания за промени във вече
издадени лицензи:
1. За игрални зали:
1.1.„ЕС И ЕМ”ЕООД, гр. Аксаково /изх. № П-2418/06.12.12/,/вх. № И-2418/19.11.12г./
На 19.11.2012 г. с вх. № И-2418, 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 „ЕС И ЕМ ” ЕООД,
гр. Аксаково, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Аксаково, област Варна, ул. “Марциана” № 17.
Искането е за вписване на промени в дадено на организатора Разрешение №
И-1606/03.10.2011 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за 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. 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 „ЕС И
ЕМ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Аксаково, област Варна, община
Аксаково, ул. „Батова” № 7, ЕИК: 103699108, представлявано от Славчо Иванов Асенов
– управител, изразяващи се в подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с
адрес: гр. Аксаково, област Варна, община Аксаково, ул. „Марциана” № 17.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 10 /десет/ броя
игрални автомата с 10 /десет/ броя игрални места.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.2.СД„ПАНО И САНИ – АВРАМОВИ И СИЕ”, гр. Горна Оряховица /изх. № П2429/07.12.12/,/вх. № И-2429/21.11.12г./
На 21.11.2012 г. с вх. № И - 2429, 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 5 /пет/ броя игрални
автомати и утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и правила за
организиране и провеждане на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес:
гр. Ямбол, ул. „Иван Вазов” № 10.
Искането е за вписване на промени в дадено на организатора Разрешение №
И-1363/23.07.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни такси, поради което и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, 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:
гр. Горна Оряховица, област Велико Търново, ул. „Иван Вазов” № 3, ЕИК: 040238059,
представлявано от Йордан Филипов Аврамов - управител и Димитър Савов Димитров –
управител, заедно и поотделно, изразяващи се в подмяна на 5 /пет/ броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Ямбол, ул. „Иван Вазов” № 10.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 35 /тридесет и пет/
броя игрални автомата с 35 /тридесет и пет/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на СД „ПАНО И САНИ – АВРАМОВИ И СИЕ”, гр. София,
Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на
хазартни игри с игрални автомати, включващи следните промени:
1. Деинсталиране на 1 /един/ брой система за формиране на премия джакпот:
- King Games тип Multi Net 2, идентификационен номер 007 – 04075.
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2. Подмяна на 2 /два/ броя взаимно свързани игрални автомата към система за
формиране на премия джакпот:
- тип BGJP 60-04, Fusion, идентификационен № JP120511-007.
3. Подмяна на 3 /три/ броя взаимно свързани игрални автомата към система за
формиране на премия джакпот:
- Vega Jackpot System тип EGT-JS22, идентификационен № 82411.
4. След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
№

Тип, версия

Производител

1.
2.
3.

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

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

Идентификационен номер
JP120511-007
JP120511-006
82411

Удостоверение за
одобрен тип ДП
052
003
099

Процент на
отчисление
2.0
1.0
1.0

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.3.„ТИ-ВИ-67”ООД, гр. Ботевград /изх. № П-2440/06.12.12/,/вх. № И-2440/22.11.12г./
На 22.11.2012 г. с вх. № И - 2440, 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 „ТИ-ВИ-67” ООД,
гр. Ботевград, 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. Ботевград, Софийска област,
пл. „Незнаен войн” № 5.
Искането е за вписване на промени в дадено на организатора Разрешение №
И-1205/28.07.2011 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за 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 „ТИВИ-67” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Ботевград, Софийска област,
ул. „Цар Освободител” № 14, ЕИК: 122026408, представлявано от Тихомир Трифонов
Миков - управител и Теменужка Петрова Микова – управител, заедно и поотделно,
изразяващи се в подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Ботевград, Софийска област, пл. „Незнаен войн” № 5.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 10 /десет/ броя
игрални автомата с 13 /тринадесет/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „ТИ – ВИ - 67” ООД, гр. Ботевград,
Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на
хазартни игри с игрални автомати, включващи следните промени:
1. Промяна на броя на игрални автомати, свързани към система за формиране на
премия джакпот:
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- тип Classic Blend Jackpot System /CBJS/, идентификационен номер CBJS 09021.
2. Инсталиране на 1 /един/ брой система за формиране на премия джакпот:
- тип MAGIC COIN JACKPOT, идентификационен номер MCJP 09-006 STCB.
3. След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
№

Тип, версия

Производител

Идентифик. номер

1.
2.
3.

BGJP 20.11, 1.01
Classic Blend Jackpot System (CBJS)
MAGIC COIN JACKPOT

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

JP 091117-105
CBJS 09021
MC JP 09-006 STCB

Удостоверение за
одобрен тип ДП
003
022
030.3

Процент на
отчисление
1.0
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.
1.4.„ГРАНД КАЗИНО - 2”ООД, гр. София /изх. № П-2444/10.12.12/,/вх. № И2444/23.11.12г./
На 23.11.2012 г. с вх. № И-2444, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, чл. 32, чл. 38,
ал. 1 и 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ГРАНД КАЗИНО-2” ООД,
гр. София, за увеличаване с 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Пазарджик, бул. „България” № 1.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Удостоверение
за издаден лиценз № И-2263/26.11.2012 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 „ГРАНД
КАЗИНО-2” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Лозенец”,
ул. „Кричим” № 63, ЕИК: 175256623, представлявано от Галин Тотьов Василев –
управител и Тодор Найденов Шопов – управител, заедно и поотделно, изразяваща се в
увеличаване с 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Пазарджик,
бул. „България” № 1.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 45 /четиридесет и пет/
броя игрални автомата с 58 /петдесет и осем/ броя игрални места.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
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1.5.„ОЛИМП 09”ООД, гр. Пловдив /изх. № П-2488/10.12.12/,/вх. № И-2488/04.12.12г./
На 04.12.2012 г. с вх. № И-2488, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 32,
чл. 38, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ОЛИМП 09” ООД,
гр. Пловдив, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата с 12 /дванадесет/ броя игрални
места с 5 /пет/ броя игрални автомата с 5 /пет/ броя игрални места, като в резултат от
подмяната игралните места в залата се намаляват със 7 /седем/ броя, увеличаване със 7
/седем/ броя игрални автомата и утвърждаване на промени в Задължителни игрални
условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Пловдив, район „Западен”, кв. „Кишинев - Смирненски”,
бул. „Пещерско шосе” № 61а.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора Удостоверение за
издаден лиценз № И-2348/27.11.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни такси, поради което и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 38, ал. 1 – 3, чл. 69, ал. 1 и
3 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по
хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
І. Да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на
„ОЛИМП 09” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, район
„Централен”, пл. „Съединение” № 3, ет. 3, офис 310, ЕИК: 200437621, представлявано от
Силвия Монева Монева - управител, изразяващи се в подмяна на 5 /пет/ броя игрални
автомата с 12 /дванадесет/ броя игрални места с 5 /пет/ броя игрални с 5 /пет/ броя
игрални места, като в резултат от подмяната игралните места в залата се намаляват със 7
/седем/ броя и увеличаване със 7 /седем/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Пловдив, район „Западен”, кв. „Кишинев - Смирненски”, бул. „Пещерско шосе”
№ 61а.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 70 /седемдесет/ броя
игрални автомата с 77 /седемдесет и седем/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „ОЛИМП 09” ООД, гр. Пловдив,
Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на
хазартни игри с игрални автомати, включващи следните промени:
1. Промяна на броя свързани игрални автомати в системи за формиране на
премия джакпот:
- EGT Progressive Jackpot, VGJP1, идентификационен № 07667;
- Classic Blend Jackpot System (CBJS), идентификационен № CBJS 74193;
- Atronic Progressive Link Oxygen тип CASH FEVER, идентификационен №
3000004944;
- тип BGJP 60-04, версия Fusion ,идентификационен № JP100609-005.
2. Подмяна на игрални автомати свързани към системи за формиране на премия
джакпот:
- Atronic Progressive Link Oxygen тип CASH FEVER, идентификационен №
3000004944;
- тип BGJP 60-04, версия Fusion, идентификационен № JP100609-005.
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.
1.6.„ОЛИМП 09”ООД, гр. Пловдив /изх. № П-2489/06.12.12/,/вх. № И-2489/04.12.12г./
На 04.12.2012 г. с вх. № И-2489, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 32,
чл. 38, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ОЛИМП 09” ООД,
гр. Пловдив, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата и утвърждаване на промени в
Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ж.к. „Тракия”,
ул. „Съединение” № 27а.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора Удостоверение за
издаден лиценз № И-2347/27.11.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни такси, поради което и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 38, ал. 1 – 3, чл. 69, ал. 1 и
ал. 3 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по
хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
І. Да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на „ОЛИМП
09” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, район „Централен”,
пл. „Съединение” № 3, ет. 3, офис 310, ЕИК: 200437621, представлявано от Силвия
Монева Монева - управител, изразяващи се в подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ж.к. „Тракия”, ул. „Съединение” № 27а.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 53 /петдесет и три/
броя игрални автомата с 60 /шестдесет/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „ОЛИМП 09” ООД, гр. Пловдив,
Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на
хазартни игри с игрални автомати, включващи следните промени:
Промяна на броя свързани игрални автомати в системи за формиране на премия
джакпот:
- EGT Progressive Jackpot, VGJP1, идентификационен № 08668;
- тип BGJP 60-04, версия Fusion, идентификационен № JP091104-011.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.7.„ЕМ ДЖИ ЕС ГЕЙМС”ЕООД, гр. Пловдив /изх. № П-2455/06.12.12/,/вх. № И2455/26.11.12г./
На 26.11.2012 г. с вх. № И-2455, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 32,
чл. 38, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ЕМ ДЖИ ЕС
ГЕЙМС” ЕООД, гр. Пловдив, за подмяна на 8 /осем/ броя игрални автомата,
увеличаване с 1 /един/ брой игрален автомат, намаляване на игрално място от налично
игрално оборудване и утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и
правила за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални автомати в игрална
зала с адрес: гр. Пловдив, район „Източен”, ул. „Ландос” № 17.
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Искането е за вписване на промени в издадено на организатора Удостоверение за
издаден лиценз № И-2052/05.10.2012 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
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 „ЕМ
ДЖИ ЕС ГЕЙМС” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, район
„Източен”, ул. „Ландос” № 17, ЕИК: 201087704, представлявано от Милен Атанасов
Мешинев - управител, за подмяна на 8 /осем/ броя игрални автомата, увеличаване с
1 /един/ брой игрален автомат, намаляване на игрално място от налично игрално
оборудване и утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и правила за
организиране и провеждане на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. Пловдив, район „Източен”, ул. „Ландос” № 17.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 22 /двадесет и два/
броя игрални автомата с 24 /двадесет и четири/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „ЕМ ДЖИ ЕС ГЕЙМС” ЕООД, гр. Пловдив,
Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на
хазартни игри с игрални автомати, включващи следните промени:
1. Деинсталиране на система за формиране на премия джакпот:
- тип BGJP 60-04, Fusion, идентификационен № JP 111004-006.
2. Подмяна на система за формиране на премия джакпот:
- Система тип BGJP 20.11, версия 1.01, идентификационен № JP120605-006 ще
бъде подменена със система Mystery Day Jackpot System, тип MDJS-900,
идентификационен № 210053.
3. Промяна на броя игрални автомати, свързани към система за формиране на
премия джакпот:
- Vega Jackpot System, тип EGT-JS 22, идентификационен № 82804.
4. Промени в бонус игри.
5. След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
№

Тип, версия

Производител

1
2
3

KING GAMES тип Multi Net 2
Vega Jackpot System, тип EGT – JS22
Mystery Day Jackpot System, тип MDJS-900

„ГЛОБЕКС 99” ООД
„Евро Геймс Технолоджи” ООД
„Проксима-3” ООД

Идентификационен номер
007-04020
82804
210053

Удостоверение за
одобрен тип ДП
028
099
094

Процент на
отчисление
1.2
1.5
1.0

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.8.ЕТ„ДИНКО ГЕРДЖИКОВ”, гр. Стара Загора /изх. № П-2458/06.12.12/,/вх. № И2458/27.11.12г./
На 27.11.2012 г. с вх. № И-2458, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 32,
чл. 38, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане ЕТ „ДИНКО
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ГЕРДЖИКОВ”, гр. Стара Загора, за намаляване с 4 /четири/ броя игрални автомати и
утвърждаване на промени в Задължителните игрални условия и правила за организиране
и провеждане на хазартни игри с игрални автомати, за игрална зала с адрес: гр. Раднево,
област Стара Загора, ул. „Георги Димитров” № 10.
Искането е за вписване на промени в даденото на организатора Разрешение №
И-1252/06.06.2012 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
ЕТ „ДИНКО ГЕРДЖИКОВ”, със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, кв.
„Три чучура”, бл. № 81, ет. 9, ап. 45, ЕИК: 833089740, представляван от Динко Георгиев
Герджиков /физическо лице – търговец/, изразяващи се в намаляване с 4 /четири/ броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Раднево, област Стара Загора, ул. „Георги
Димитров” № 10.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 14 /четиринадесет/
броя игрални автомати с 14 /четиринадесет/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на ЕТ „ДИНКО ГЕРДЖИКОВ”, гр. Стара Загора, Задължителни
игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални
автомати, включващи следните промени:
Промяна на броя взаимно свързани автомати към системи за формиране на
премия джакпот:
- Classic Blend Jackpot System (CBJS), с идентификационен номер 09021 /от 4 на 2/;
- BGJP 60-04, Fusion, с идентификационен номер JP120511-103 - /от 4 на 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.
1.9.„ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ”ООД, гр. Мъглиж /изх. № П-2464/06.12.12/,/вх. № И2464/28.11.12г./
На 28.11.2012 г. с вх. № И-2464, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 32,
чл. 38, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ЕКСПРЕС
МЪГЛИЖ” ООД, гр. Мъглиж, за подмяна на 4 /четири/ 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. Карнобат, област Бургас, ул. „Алекси Нейчев”
№ 17.
Искането е за вписване на промени в дадено на организатора Разрешение №
И-1055/03.05.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
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При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни такси, поради което и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 38, ал. 1 – 3, чл. 69, ал. 1 и
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
„ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Мъглиж, област
Стара Загора, ул. “Иван Вазов” № 33, ЕИК: 123698095, представлявано от Иван Тенев
Тенчев - управител, изразяващи се в подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомати и
намаляване с 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Карнобат, област
Бургас, ул. „Алекси Нейчев” № 17.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 14 /четиринадесет/
броя игрални автомата с 14 /четиринадесет / броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ” ООД, гр. Мъглиж, Задължителни
игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални
автомати, включващи следните промени:
1. Подмяна на система за формиране на премия джакпот:
- Classic Blend Jackpot System (CBJS), с идентификационен № CBJS 70955 ще
бъде подменена със система Vega Jackpot System, EGT-JS 22, с идентификационен
№ 84357.
2. Променя се процентът на отчисления от залозите за система за формиране на
премия джакпот EGT Progressive Jackpot, VGJP1, с идентификационен № 05033 –
от 1,6 % на 1,5 %.
3. Промяна на броя взаимно свързани автомати към системи за формиране на
премия джакпот:
- BGJP 20.11, 1.01, с идентификационен № JP 070801-010 - /от 3 на 2/;
- BGJP 60-04, Fusion, идентификационен номер JP 111005-049 - /от 2 на 1/.
4. Отпада раздел ІV, регламентиращ провеждането на бонус игри.
5. След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
№

Тип, версия

Производител

Идент. номер

1.
2.
3.
4.

BGJP 20.11, 1.01
Vega Jackpot System, EGT-JS 22
EGT Progressive Jackpot, VGJP1
BGJP 60-04, Fusion

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

JP 070801-010
84357
05033
JP 111005-049

Уд-ние за
одобрен тип ДП
003
099
011
052

Процент на
отчисление
1.0
1.5
1.5
4.5

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.10.„БЛИЦ ТРЕЙД КЪМПАНИ”ООД, гр. София /изх. № П-2472/06.12.12/,/вх. № И2472/30.11.12г./
На 30.11.2012 г. с вх. № И-2472, 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 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. Банско,
обл. Благоевград, Хотелски комплекс „Стражите”.
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Искането е за вписване на промени в издадено на организатора Удостоверение за
издаден лиценз № И-2175/01.11.2012 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. 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 „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 намаляване на 1 /един/ брой
игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Банско, обл. Благоевград, Хотелски комплекс
„Стражите”.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 30 /тридесет/ броя
игрални автомата с 37 /тридесет и седем/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „БЛИЦ ТРЕЙД КЪМПАНИ” ООД, гр. София,
Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на
хазартни игри с игрални автомати, включващи промяна на броя игрални автомати,
свързани към система за формиране на премия джакпот тип Classic Blend Jackpot System
(CBJS), идентификационен номер CBJS 03716.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.11.„БЛИЦ ТРЕЙД КЪМПАНИ”ООД, гр. София /изх. № П-2473/06.12.12/,/вх. № И2473/30.11.12г./
На 30.11.2012 г. с вх. № И-2473, 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 увеличаване с 1 /един/ брой игрален автомат и
утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и правила за организиране и
провеждане на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. Разлог,
област Благоевград, ул. „Бяла река” № 12.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Удостоверение
за издаден лиценз № И-2341/28.11.2012 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. 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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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 увеличаване с 1 /един/ брой
игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Разлог, област Благоевград, ул. „Бяла река”
№ 12.
След промяната в игралната зала ще бъдат в експлоатация 17 /седемнадесет/ броя
игрални автомата с 21 /двадесет и един/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „БЛИЦ ТРЕЙД КЪМПАНИ” ООД, гр. София,
Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на
хазартни игри с игрални автомати, включващи следните промени:
1. Подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата, свързани към система за формиране
на премия джакпот:
- тип BGJP 20.11, версия 1.01, идентификационен номер JP 050810-002.
2. Промяна на броя на игрални автомати, свързани към система за формиране на
премия джакпот:
- тип BGJP 60-04, версия Fusion, идентификационен номер JP110526-013.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.12.„АТЛАС – ЕС КЕЙ”ЕООД, гр. Пловдив /изх. № П-2478/06.12.12/,/вх. № И2478/03.12.12г./
На 03.12.2012г. с вх. № И-2478, 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 „АТЛАС – ЕС КЕЙ” ЕООД,
гр. Пловдив, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. Стамболийски, област Пловдив, ул. „Иван Вазов” № 8А.
Искането е за вписване на промени в даденото на организатора Разрешение №
И-1905/01.12.2011 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 и чл. 38, ал. 1, 3 и 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 даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на “АТЛАС –
ЕС КЕЙ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, р-н „Южен”,
ул. „Кукуш” № 2, ет. 6, ап. 66, ЕИК: 200519399, представлявано от Стоян Георгиев
Куков – управител, изразяващи се в подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати в игрална
зала с адрес: гр. Стамболийски, област Пловдив, ул. „Иван Вазов” № 8А.
След подмяната в игралната зала ще бъдат разположени 10 /десет/ броя игрални
автомати с 10 /десет / броя игрални места.
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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.
1.13.ЕТ„МАХМУД – МАХМУД ЮСЕИН”, гр. Кърджали /изх. № П2479/06.12.12/,/вх. № И-2479/03.12.12г./
На 03.12.2012 г. с вх. № И-2479, 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 „МАХМУД – МАХМУД
ЮСЕИН”, гр. Кърджали, за намаляване с 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с
адрес: гр. Крумовград, област Кърджали, ул. „Христо Ботев” № 1, хотел „Ахрида”.
Искането е за вписване на промени в дадено на организатора Разрешение №
И-915/03.05.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за 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 „МАХМУД – МАХМУД ЮСЕИН” със седалище и адрес на управление:
гр. Кърджали, ул. „Васил Априлов”, № 1, вх. В, ет. 3, ап. 39, ЕИК: 818003691,
представляван от Махмуд Юсеин Рашид /физическо лице – търговец/, изразяващи се в
намаляване на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Крумовград,
област Кърджали, ул. „Христо Ботев” № 1, хотел „Ахрида”.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 10 /десет/ броя
игрални автомата с 10 /десет/ броя игрални места.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.14.ЕТ„РУМАР – ДИМО ДИМОВ”, гр. Варна /изх. № П-2481/06.12.12/,/вх. № И2481/03.12.12г./
На 03.12.2012 г. с вх. № И-2481, 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 4 /четири/ броя игрални автомати и утвърждаване на
промени в Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на
хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. Варна, ж.к. „Младост”,
Нов търговски комплекс „І”, до супермаркет № 59, модул № 31, 32 и 33.
Искането е за вписване на промени в даденото на организатора Разрешение №
И-602/30.03.2012 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
ал. 3 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по
хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
I. Да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на
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 4 /четири/ броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Варна, ж.к. „Младост”, Нов търговски комплекс „І”,
до супермаркет № 59, модул № 31, 32 и 33.
След промените в игралната зала ще бъдат разположени 30 /тридесет/ броя
игрални автомати с 30 /тридесет/ 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 следните промени:
1. Инсталиране на 2 /два/ броя системи за формиране на премия джакпот:
- Atronic Progressive Link Oxygen, Cash Fever, с идентификационен № 3000003295;
- Blitz, BSG JP-01C, с идентификационен № BSJ 2008334.
2. Промяна на броя игрални автомати, свързани към система за формиране на
премия джакпот:
- EGT Progressive Jackpot, VGJP1, с идентификационен номер 05107 - /от 12 на 8/.
ІІІ. В игралната зала ще функционират следните системи за формиране на премия
джакпот:
№

Наименование

Производител

Идент. номер

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

BGJP 20.11, 1.01
EGT Progressive Jackpot, VGJP1
Classic Blend Jackpot System
Atronic Progressive Link, Cashline
Atronic Progressive Link, Cashline
Atronic Progressive Link Oxygen, Cash Fever
Blitz, BSG JP-01C

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

JP 080618-102
05107
12160
AT 990111
43013725
3000003295
BSJ 2008334

Уд-ние за
одобрен тип ДП
003
011
022.1
071
071
084
037

Процент на
отчисления
1,0
1,5
1,5
1,2
1,2
1,0
3,6

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.15.ЕТ„РУМАР – ДИМО ДИМОВ”, гр. Варна /изх. № П-2482/06.12.12/,/вх. № И2482/03.12.12г./
На 03.12.2012 г. с вх. № И-2482, 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 намаляване с 10 /десет/ броя игрални автомати с 13 /тринадесет/
броя игрални места 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. Варна, ул. „Белински” № 21.
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Искането е за вписване на промени в даденото на организатора Разрешение №
И-56/14.02.2012 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 чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 38, ал. 1 – 3, чл. 69, ал. 1 и
ал. 3 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по
хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
І. Да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на
ЕТ „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 намаляване с 10 /десет/ броя
игрални автомати с 13 /тринадесет/ броя игрални места в игрална зала с адрес: гр. Варна,
ул. „Белински” № 21.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 30 /тридесет/ броя
игрални автомати с 30 /тридесет / 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 следните промени:
1. Деинсталиране на 2 /два/ броя системи за формиране на премия джакпот:
- Atronic Progressive Link Oxygen, Cash Fever, с идентификационен № 3000003295;
- Blitz, BSG JP-01C, с идентификационен № BSJ 2008334.
2. Промяна на броя игрални автомати, свързани към система за формиране на
премия джакпот:
- EGT Progressive Jackpot, VGJP1, с идентификационен номер 05106 /от 16 на 11/.
3. След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
№
1.
2.
3.
4.

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

Производител
„Казино Технологии” АД
„Евро ГеймсТехнолоджи” ООД
„Евро ГеймсТехнолоджи” ООД
Atronic International GmbH

Идент.
номер
JP 080201-134
CBJS 03786
05106
AT 990120

Уд-ние за
одобрен тип
003
022
011
071

Процент
на отчисл.
1,0
1,5
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.
1.16.ЕТ„РУМАР – ДИМО ДИМОВ”, гр. Варна /изх. № П-2483/06.12.12/,/вх. № И2483/03.12.12г./
На 03.12.2012 г. с вх. № И-2483, 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 1 /един/ брой игрален автомат, намаляване с 2 /два/
броя игрални автомати с 5 /пет/ броя игрални места и утвърждаване на промени в
Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
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игри с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. Бяла, област Варна,
ул. „Черноморка” № 7.
Искането е за вписване на промени в даденото на организатора Разрешение №
И-1603/30.09.2011 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за 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
ЕТ „РУМАР – ДИМО ДИМОВ”, със седалище и адрес на управление: гр. Варна,
ул. „Белински” № 21, ЕИК: 103236793, представляван от Димо Матев Димов –
/физическо лице – търговец/, изразяващи се в подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат
и намаляване с 2 /два/ броя игрални автомати с 5 /пет/ броя игрални места в игрална зала
с адрес: гр. Бяла, област Варна, ул. „Черноморка” № 7.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 15 /петнадесет/ броя
игрални автомати с 15 /петнадесет / 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 в игрална зала, включващи следните промени:
1. Деинсталиране на 1 /един/ брой система за формиране на премия джакпот:
- Atronic Progressive Link, Cashlinе, с идентификационен номер AT 990117.
2. Промяна на броя игрални автомати, свързани към система за формиране на
премия джакпот:
- EGT Progressive Jackpot, VGJP1, с идентификационен номер 05464 - /от 4 на 5/.
3. След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия „Джакпот”:
№
1.
2.
3.

Тип, версия

Производител

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

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

Производствен
номер
JP 070611-022
CBJS 09799
05464

Удостоверение за
одобрен тип ДП
003
022
011

Процент на
отчисления
1,0
1,5
1,5

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.17.„БАЛ-МАТИК”ООД, гр. Плевен /изх. № П-2484/06.12.12/,/вх. № И2484/03.12.12г./
На 03.12.2012 г. с вх. № И-2484, 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 „БАЛ-МАТИК” ООД,
гр. Плевен, 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. Плевен, ул. „Янко Сакъзов” № 1.
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Искането е за вписване на промени в дадено на организатора Разрешение №
И-57/14.02.2012 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 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 „БАЛМАТИК” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Плевен, ул. „Янко Сакъзов”
№ 1, ЕИК: 200210381, представлявано от Силвия Веселинова Еленкова - управител,
изразяващи се в подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Плевен, ул. „Янко Сакъзов” № 1.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 20 /двадесет/ броя
игрални автомата с 22 /двадесет и два/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „БАЛ-МАТИК” ООД, гр. Плевен,
Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на
хазартни игри с игрални автомати, включващи следните промени:
1. Деинсталиране на система за формиране на премия джакпот:
- тип AGJS /AG Jackpot server/, идентификационен № 090404-005-1.
2. Подмяна на система за формиране на премия джакпот:
- cистема тип Classic Blend Jackpot System /CBJS/, идентификационен №
CBJS 76093 ще бъде подменена със система Vega Jackpot System тип EGT-JS22,
идентификационен № 84552.
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

Идентификационен номер

Удостоверение за
одобрен тип ДП

Процент на
отчисление

1.
2.
3.
4.

BGJP 20.11, 1.01
BGJP 20.11, 1.01
Vega Jackpot System тип EGT-JS22
BGJP 60-04, Fusion
Mystery Fever Jackpot System тип MFJS900

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

JP 091007-005
JP 100330-004
84552
JP 100319-013

003
003
099
052

1.0
1.0
1.5
4.5

„Проксима-3” ООД

170041

064.2

1.0

5.

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.18.„СИТ - 99”ООД, гр. София /изх. № П-2498/10.12.12/,/вх. № И-2498/05.12.12г./
На 05.12.2012 г. с вх. № И-2498, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 32,
чл. 38, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „СИТ - 99” ООД,
гр. София, за подмяна на 13 /тринадесет/ броя игрални автомати, увеличаване с 2 /два/
броя игрални автомати и утвърждаване на промени в Задължителните игрални условия и
правила за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални автомати, за игрална
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зала с адрес: гр. София, бул. „Кн. Мария Луиза” № 102, Ротонда Централна гара, магазин
„Деница - 1”.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора Удостоверение за
издаден лиценз № И-1736/10.09.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни такси, поради което и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 38, ал. 1 – 3, чл. 69, ал. 1 и
ал. 3 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по
хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
І. Да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на
„СИТ - 99” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Сердика”,
бул. „Княгиня Мария Луиза” № 102, магазин „Деница-1”, ЕИК: 130090474,
представлявано от Тодор Константинов Димов - управител, изразяващи се в подмяна на
13 /тринадесет/ броя игрални автомати и увеличаване с 2 /два/ броя игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Кн. Мария Луиза” № 102, Ротонда Централна гара,
магазин „Деница - 1”.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 38 /тридесет и осем/
броя игрални автомати с 97 /деветдесет и седем/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „СИТ - 99” ООД, гр. София, Задължителни игрални условия и
правила за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални автомати, включващи
следните промени:
1. Инсталиране на 2 /два/ броя системи за формиране на премия джакпот:
- Advansys Progressive Jackpot System – Local Controller, с идентификационен
№ 574940804;
- Advansys Progressive Jackpot System - Wide Area Controller, с идентификационен
№ 574940809.
2. Промяна на броя взаимно свързани автомати към системи за формиране на
премия джакпот:
- BGJP 20.11, 1.01, с идентификационен № JP080510-113 - /от 5 на 6/;
- OCTAVIAN, с идентификационен № S4UT6B-OV35- /от 12 на 16/.
3. В чл. 14, ал. 1 се променя размерът при изплащане на печалбите, както следва:
- до 5 000 лева се изплащат в брой;
- над 5 000 лева се изплащат по банков път.
4. Към чл. 17 се създава нова алинея 12, регламентираща провеждането и
условията за участие в Бонус игра 2, състояща се от поредица 1 и поредица 2. Поредица
1 се провежда всеки ден от месеца от 21.00 – 23.00 часа, а поредица 2 – всеки ден от
месеца от 15.00 – 17.00 часа.
5. След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Тип, версия

Производител

BGJP 20.11, 1.01
“Казино технологии” АД
Classic Blend Jackpot System (CBJS)
“Евро Геймс Технолоджи” ООД
BGJP 60-04, Fusion
“Казино Технологии” АД
OCTAVIAN
Octavian Ltd, Russia
Advansys Progressive Jackpot System – Local Controller
Advansys D.O.O.
Advansys Progressive Jackpot System-Wide Area Controller
Advansys D.O.O.

Идент. номер
JP080510-113
CBJS 81153
JP091230-004
S4UT6B-OV35
574940804
574940809

Уд-ние за
одобрен
тип ДП
003
022.1
052
078
055
056
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Процент
на
отчисл.я
1.0
1.4
2.0
0.5
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.
1.19.„ИЙСТ МГ ИНВЕСТ”ЕООД, гр. София /изх. № П-2499/10.12.12/,/вх. № И2499/05.12.12г./
На 05.12.2012 г. с вх. № И-2499, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 32,
чл. 38, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ИЙСТ МГ
ИНВЕСТ” ЕООД, гр. София, за подмяна на 9 /девет/ броя игрални автомата и
утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и правила за организиране и
провеждане на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. София,
район „Триадица” – централна градска част, пл. „България” № 1, североизточна част на
пешеходен подлез на НДК, УПИ І – за НДК, КОО и подземни гаражи, кв. 369, местност
„Зона Г – ГГЦ”.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора Удостоверение за
издаден лиценз № И-2302/29.11.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни такси, поради което и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 38, ал. 1 – 3, чл. 69, ал. 1 и
3 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по
хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
І. Да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на „ИЙСТ
МГ ИНВЕСТ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Сердика”,
бул. „Княгиня Мария Луиза” № 98, ет. 2, ЕИК: 200496303, представлявано от Митко
Иванов Грънчаров – управител, изразяващи се в подмяна на 9 /девет/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. София, район „Триадица” – централна градска част,
пл. „България” № 1, североизточна част на пешеходен подлез на НДК, УПИ І – за НДК,
КОО и подземни гаражи, кв. 369, местност „Зона Г – ГГЦ”.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 26 /двадесет и шест/
броя игрални автомата със 73 /седемдесет и три/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „ИЙСТ МГ ИНВЕСТ” ЕООД, гр. София:
Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на
хазартни игри с игрални автомати, включващи следните промени:
1. Подмяна на игрални автомати, свързани към система за формиране на премия
джакпот:
- тип OCTAVIAN, идентификационен номер S4UT6B-OV37.
2. Промяна на броя игрални автомати, свързани към система за формиране на
премия джакпот:
- тип OCTAVIAN, идентификационен номер S4UT6B-OV37.
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.
1.20.„В ИСИЕ И”ЕООД, гр. София /изх. № П-2518/10.12.12/,/вх. № И-2518/06.12.12г./
На 06.12.2012 г. с вх. № И-2518, 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 „В ИСИЕ И” ЕООД,
гр. София, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомати и утвърждаване на промени в
Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. Видин, ул. “Градинска” № 11.
Искането е за вписване на промени в даденото на организатора Разрешение №
И-1149/06.06.2012 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 „В ИСИЕ
И” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище”, ул. „Васил
Априлов” № 14, ЕИК: 130843609, представлявано от Благослав Пламенов Благоев управител, изразяващи се в подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Видин, ул. “Градинска” № 11.
След промените в игралната зала ще бъдат разположени 20 /двадесет / броя
игрални автомати с 20 /двадесет / броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „В ИСИЕ И” ЕООД, гр. София, Задължителни игрални условия
и правила за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални автомати,
включващи следните промени:
1. Промяна на броя игрални автомати, свързани към система за формиране на
премия джакпот:
- BGJP 20.11, 1.01, с идентификационен номер JP 090619-001 - /от 6 на 4/.
2. Подмяна на игрални автомати, свързани към система за формиране на премия
джакпот:
- Classic Blend Jackpot System (CBJS), с идентификационен номер CBJS 70392.
3. В чл. 14, ал. 1 се променя размерът при изплащане на печалбите, както следва:
- до 5 000 лева се изплащат в брой;
- над 5 000 лева се изплащат по банков път.
4. В чл. 18 се променя размерът при изплащане на премиите джакпот, както
следва:
- до 1 000 лева се изплащат в деня на спечелването;
- до 5 000 лева се изплащат до три работни дни;
- над 5 000 лева се изплащат по банков път до три работни дни.
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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1.21.„ШАНС 07”ЕООД, гр. Поморие /изх. № П-2521/10.12.12/,/вх. № И2521/06.12.12г./
На 06.12.2012 г. с вх. № И-2521, 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 „ШАНС 07” ЕООД,
гр. Поморие, за подмяна на 8 /осем/ 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. Поморие, област Бургас, ул. ”Ген.
Скобелев” № 8.
Искането е за вписване на промени в дадено на организатора Разрешение №
И-1602/23.07.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни такси, поради което и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, 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
„ШАНС 07” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Поморие, област Бургас,
кв. “Свобода”, бл. 15, вх. А, ап. 9, ЕИК: 102963081, представлявано от Радослав
Цветанов Христов - управител, изразяващи се в подмяна на 8 /осем/ броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Поморие, област Бургас, ул. ”Ген. Скобелев” № 8.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 23 /двадесет и три/
броя игрални автомати с 23 /двадесет и три/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „ШАНС 07” ЕООД, гр. Поморие, Задължителни игрални
условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални автомати,
включващи следните промени:
1. Промяна в броя свързани игрални автомати към система за формиране на
премия джакпот:
- BGJP,20.11, 1.01, с идентификационен № JP 071210-001 – /от 4 на 3/.
2. Подмяна и промяна в броя свързани игрални автомати към система за
формиране на премия джакпот:
- BGJP 60-04, Fusion, с идентификационен № JP 090512-010 /от 6 на 8/.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2. За тото игри:
2.1.ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София /изх. № П2496/07.12.12/,/вх. № И-2496/04.12.12г./
На 04.12.2012 г. с вх. № И-2496, 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 2 /два/ броя тото пункта.
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Искането е за вписване на промени в издадено Удостоверение за издаден лиценз
№ И-2452/06.12.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
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. Варна, бул. „Владислав Варненчик” № 260 – Пикадили Пратикер;
2. гр. Бургас, кв. „Лозово”, ул. „Иглика” № 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.
3. За залагания върху резултати от спортни състезания:
3.1.ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София /изх. № П2497/07.12.12/,/вх. № И-2497/04.12.12г./
На 04.12.2012 г. с вх. № И-2497, 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 2 /два/
броя тото пункта.
Искането е за вписване на промени в издадено Удостоверение за издаден лиценз
№ И-2454/06.12.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
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:

30

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 в броя и адресите на пунктовете, 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. Варна, бул. „Владислав Варненчик” № 260 – Пикадили Пратикер;
2. гр. Бургас, кв. „Лозово”, ул. „Иглика” № 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.
ПО ПЕТИ РАЗДЕЛ - Разглеждане на писмени искания за утвърждаване на
задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри:
1. За игрални казина:
1.1.„СТАР ПРИНЦЕС”ЕАД, гр. Свиленград /изх. № П-2461/06.12.12/,/вх. № И2461/28.11.12г./
На 28.11.2012 г. с вх. № И-2461, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 11, чл. 32, чл. 38,
ал.2 и ал. 3, е подадено писмено искане от „СТАР ПРИНЦЕС” ЕАД, гр. Свиленград, за
утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и правила при организиране
и провеждане на хазартни игри в игрално казино с адрес: гр. Свиленград, област
Хасково, ул. „Драган Цанков” № 4 /по Разрешение № И-1565/23.07.2012 г./.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за 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 „СТАР ПРИНЦЕС” ЕАД, със седалище и адрес на управление:
гр. Свиленград, област Хасково, ул. „Драган Цанков” № 4, ЕИК: 160103970,
представлявано заедно от Гюлбин Багджъ – изпълнителен директор и Муратхан Акташ –
изпълнителен директор, представените за игрално казино с адрес: гр. Свиленград, област
Хасково, ул. „Драган Цанков” № 4, Задължителни игрални условия и правила за
организиране и провеждане на хазартни игри в игрално казино, включващи следните
промени:
1. Създава се нов чл. 29 с 15 алинеи, регламентиращ нова специална периодична
парична премия „CATCH THE STARS” със срок на действие една календарна седмица и
възможност за провеждане неограничен брой пъти през годината.
Всички награди са за сметка на организатора.
2. Въвежда се преномериране на разделите, както следва:
• Раздел първи става раздел втори;
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• Раздел втори става раздел трети;
• Раздел трети става раздел четвърти;
• Раздел трети а става раздел пети;
• Раздел четвърти става раздел шести;
• Раздел пети става раздел седми;
• Раздел шести става раздел осми;
• Раздел седми става раздел девети;
• Създава се нов раздел първи.
3. Въвежда се преномериране на членовете, като се премахва буквеното им
обозначение и се замества с последователното им цифрово номериране.
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.„ЕНТЕРТЕЙМАНТ”АД, гр. Пловдив /изх. № П-2466/06.12.12/,/вх. № И2466/29.11.12г./
На 29.11.2012 г. с вх. № И-2466, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 11, чл. 32, чл. 38,
ал. 2 и ал. 3, е подадено писмено искане от „ЕНТЕРТЕЙМАНТ” АД, гр. Пловдив, за
утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и правила за организиране и
провеждане на хазартни игри в игрално казино с адрес: гр. Пловдив, р-н „Централен”,
ул. „Капитан Райчо” № 2, хотел „Тримонциум Принцес” /по Удостоверение за издаден
лиценз № И-2400/21.11.2012 г./.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Внесена е дължимата държавна такса, поради което и на
основание чл. 33, ал. 9, във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 11 и чл. 38, ал. 2 и 3 от Закона за
хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта да разгледа
направеното искане и да вземе решение, с което:
Да утвърди на „ЕНТЕРТЕЙМАНТ” АД със седалище и адрес на управление:
гр. Пловдив, р-н „Централен”, ул. „Капитан Райчо” № 2, ЕИК: 121882577,
представлявано от изпълнителните директори: Корай Йонашчъ, Хасан Йозгюр Фидан и
Бора Ефендиоглу от всеки двама от общо тримата изпълнителни директори само заедно,
представените за игрално казино с адрес: гр. Пловдив, р-н „Централен”, ул. „Капитан
Райчо” № 2, хотел „Тримонциум Принцес”, Задължителни игрални условия и правила за
организиране и провеждане на хазартни игри в игрално казино, включващи следните
промени:
1. В чл. 17y се променя регламента за провеждане и участие в специалната
промоция „HAPPY HOUR EXTRA BET”. Промоцията дава право на участие в хазартни
игри на игрални автомати за предварително обявена от дружеството-организатор
промоционална сума, при условие че клиентът заплати от 40 % до 80 % от нея. При
участие клиента получава „Promotion ticket” на стойност, равна на обявената
промоционална сума. Право на участие имат клиентите на игралното казино еднократно
при първата за съответния ден регистрация в часовия интервал, в който действа
промоцията.
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2. В чл. 48б се добавя текст, съгласно който „Promotion ticket” може да бъде
предоставян от организатора „ЕНТЪРТЕЙМАНТ” АД на клиенти на казиното за участие
в промоционални хазартни игри на игрални автомати, съгласно утвърдените от ДКХ
правила.
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.„ИНТКО ИНТЕРНЕШЪНЪЛ КАЗИНО КЛУБ”ЕАД, гр. София /изх. № П2477/05.12.12/,/вх. № И-2477/30.11.12г./
На 30.11.2012 г. с вх. № И-2477, 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,
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. Създава се нов чл. 48 „б” с пет алинеи, регламентиращ нова промоция
„Free Money”;
2. Създава се нов чл. 48 „в” с пет алинеи, регламентиращ нова промоция
„Match Play”.
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.„РАДКА МОСКОВА”ООД, гр. Самоков /изх. № П-2420/06.12.12/,/вх. № И2420/19.11.12г./
На 19.11.2012 г. с вх. № И-2420, 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
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МОСКОВА” ООД, гр. Самоков, 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. Ихтиман, Софийска област, ул. „Полковник Борис Дрангов”
№ 5.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Удостоверение
за издаден лиценз № И-1783/28.08.2012 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. Внесена е дължимата държавна такса, поради което и на
основание чл. 33, ал. 9, във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11 и чл. 38, ал. 1 - 3, чл. 69, ал. 1
и 3 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по
хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
Да утвърди 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, промени в Задължителни игрални условия и правила за
организиране и провеждане на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. Ихтиман, Софийска област, ул. „Полковник Борис Дрангов” № 5, изразяващи се в:
1. Деинсталиране на 1 /един/ брой система за формиране на премия джакпот:
1.1. Gold Club Mystery Progressive Jackpot, идентификационен номер 350006.
2. Промяна на броя взаимно свързани игрални автомати към система за
формиране на премия джакпот:
- BGJP 60-04, Fusion, с идентификационен № JP111229-101.
3. След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
№

Тип, версия

Производител

1.
2.
3.
4.

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

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

Идентифик.
номер
JP 071129-014
09790
JP111229-101
11030924

Удостоверение за
одобрен тип ДП
003
022
052
054

Процент на
отчисление
1.0
5.0
4.5
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.
2.2.СД„ЕЛДОРАДО-НПР-ИМПОРТ-ЕКСПОРТ-СИЕ”, гр. Панагюрище /изх. № П2485/06.12.12/,/вх. № И-2485/03.12.12г./
На 03.12.2012 г. с вх. № И-2485, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 11, чл. 32, чл. 38,
ал. 2 и ал. 3, е подадено писмено искане от СД „ЕЛДОРАДО-НПР-ИМПОРТ-ЕКСПОРТСИЕ”, гр. Панагюрище, за утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и
правила за организиране и провеждане на хазартни игри в игрална зала с адрес:
гр. Пловдив, ул. „Никола Вапцаров” № 62 /по издадено на организатора Удостоверение
за издаден лиценз № И-2276/07.11.2012 г./.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
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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. 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 СД „ЕЛДОРАДО-НПР-ИМПОРТ-ЕКСПОРТ-СИЕ” със седалище и
адрес на управление: гр. Панагюрище, обл. Пазарджик, ул. „30-ти Април” № 52,
ЕИК: 112050243, представлявано от Димитър Николаев Митев – управител, промени в
Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ул. „Никола Вапцаров” № 62, изразяващи се в:
1. Преустановява се провеждането на всекидневна бонус игра „HAPPY
ROULETTE” и на месечна бонус игра „HAPPY ROULETTE”.
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.
2.3.„ЕЛ.ДЖИ.ЕС.-99”ООД, гр. София /изх. № П-2493/07.12.12/,/вх. № И2493/04.12.12г./
На 04.12.2012 г. с вх. № И-2493, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 32,
чл. 38, ал. 1 - 3, е подадено писмено искане от „EЛ.ДЖИ.ЕС.-99” 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. Варна,
район „Одесос”, ул. „Людвиг Заменхов” № 4.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора Удостоверение за
издаден лиценз № И-2339/26.11.2012 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 и 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:
Да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на
„EЛ.ДЖИ.ЕС.-99” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Красно
село”, бул. „България” № 58, вх. В, ет. 2, ап. 6, ЕИК: 121647166, представлявано от
Борислав Душков Михайлов – управител и Светлана Ганчева Милева – управител,
заедно и поотделно, изразяващи се в промени в Задължителни игрални условия и
правила за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални автомати в игрална
зала с адрес: гр. Варна, район „Одесос”, ул. „Людвиг Заменхов” № 4, включващи:
1. Промяна на броя игрални автомати, свързани към система за формиране на
премия джакпот:
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- тип тип Advansys Progressive Jackpot System – Wide Area Controller,
идентификационен номер 574940807.
2. Промяна на процента на отчисления на 2 /два/ броя системи за формиране на
премия джакпот:
- тип Advansys Progressive Jackpot System – Local Controller, идентификационен
номер 574940801;
- тип Advansys Progressive Jackpot System – Wide Area Controller,
идентификационен номер 574940807.
3. Промени в бонус игри:
- Парична седмична бонус игра;
- Предметна седмична бонус игра;
- Парична ежедневна бонус игра.
4. След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
№

Тип, версия

1.
2.
3.
4.

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

5.
6.
7.

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

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

Удостоверение
за одобрен тип
ДП
011
003
003
003

Advansys d.o.o..

574940801

055

1.0

Advansys d.o.o..

574940807

056

1.0

Atronic International GmbH

1232404005

054

1.5

Производител

Идентификационен номер

Процент
на
отчисление
1.0
1.0
1.0
1.0

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.4.ЕТ„ДИК – ДИМИТЪР МИХАЙЛОВ”, гр. Габрово /изх. № П-2501/10.12.12/,/вх.
№ И-2501/05.12.12г./
На 05.12.2012 г. с вх. № И-2501, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 11, чл. 32, чл. 38,
ал. 2 и 3, е подадено писмено искане от ЕТ „ДИК – ДИМИТЪР МИХАЙЛОВ”,
гр. Габрово, 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. Габрово, ул. „Емануил Манолов” № 14 /по Разрешение № И-2456/25.01.2011 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 ЕТ „ДИК – ДИМИТЪР МИХАЙЛОВ” със седалище и адрес на
управление: гр. Габрово, ул. „Омуртаг” № 3, ЕИК 107043336, представлявано от
Димитър Василев Михайлов /физическо лице – търговец/, промяна в Задължителни
игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални
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автомати в игрална зала с адрес: гр. Габрово, ул. „Емануил Манолов” № 14, изразяваща
се в преустановяване раздаването на парични премии „БОНУС”.
Държавната 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.„ВЕНЕРА 1”ЕООД, гр. Пловдив /изх. № П-2502/07.12.12/,/вх. № И2502/05.12.12г./
На 05.12.2012 г. с вх. № И-2502, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 32,
чл. 38, ал. 1 - 3, е подадено писмено искане от „ВЕНЕРА 1” ЕООД, гр. Пловдив, 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. Пловдив,
р-н „Централен”, ул. „11-ти август” № 5.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора Удостоверение за
издаден лиценз № И-1899/19.09.2012 г на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Внесена е дължимата държавна такса, поради което и на
основание чл. 33, ал. 9, във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 11 и чл. 38, ал. 1 – 3, чл. 69 ал. 1 и 3
от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта
да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
Да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на
„ВЕНЕРА 1” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, р-н „Централен”,
ул. „11-ти Август” № 5, ЕИК: 115616376, представлявано от Благовест Иванов Стойков управител, изразяващи се в промени в Задължителни игрални условия и правила за
организиране и провеждане на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. Пловдив, р-н „Централен”, ул. „11-ти август”№ 5, включващи:
1. Подмяна на система за формиране на премия джакпот:
- Система тип BGJP 20.11, версия 1.01, идентификационен № JP 090713-004 ще
бъде подменена със система тип BGJP 20.11, версия 1.01, идентификационен
№ JP 121129-039.
2. Нова бонус игра за разпределяне на натрупаните от отчисления парични
средства на деинсталираната система тип BGJP 20.11, версия 1.01 с идентификационен
номер JP 090713-004.
3. Промени в бонус игри:
- Дневна бонус игра.
4. След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
№

Тип, версия

Производител

1.
2.
3.
4.
5.

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

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

Идентификационен номер
JP 040419-001
JP 090713-003
JP 121129-039
JP050629-020
CBJS 03750

Удостоверение за
одобрен тип ДП
003
003
003
052
022

Процент на
отчисление
1.0
1.0
1.0
2.0
1.9
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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.„ВИЛОКС ГРУП”ЕООД, гр. София /изх. № П-2508/10.12.12/,/вх. № И2508/06.12.12г./
На 06.12.2012 г. с вх. № И-2508, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 11, чл. 32, чл. 38,
ал. 2 и 3, е подадено писмено искане от „ВИЛОКС ГРУП” ЕООД, 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. Сливен,
ул. „Братя Миладинови” № 23 /по издадено Удостоверение за издаден лиценз №
И-2283/09.11.2012 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 „ВИЛОКС ГРУП” ЕООД със седалище и адрес на управление:
гр. София, район „Овча купел”, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 12, ЕИК: 040348114,
представлявано от Вернер Клайн – управител, и Томаш Мачий Петриковски - управител,
заедно, промяна в Задължителни игрални условия и правила за организиране и
провеждане на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Сливен,
ул. „Братя Миладинови” № 23, изразяваща се във въвеждане на нови бонус игри:
- Седмична бонус игра „DOUBLE MONEY”.
- Месечна бонус игра „DOUBLE MONEY”.
Паричните 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.
2.7.„ВИЛОКС ГРУП”ЕООД, гр. София /изх. № П-2509/10.12.12/,/вх. № И2509/06.12.12г./
На 06.12.2012 г. с вх. № И-2509, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 11, чл. 32, чл. 38,
ал. 2 и 3, е подадено писмено искане от „ВИЛОКС ГРУП” ЕООД, 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. София,
район „Красно село”, ул. „Кюстендил” № 66 /по издадено Удостоверение за издаден
лиценз № И-2285/09.11.2012 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. 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 „ВИЛОКС ГРУП” ЕООД със седалище и адрес на управление:
гр. София, район „Овча купел”, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 12, ЕИК: 040348114,
представлявано от Вернер Клайн – управител, и Томаш Мачий Петриковски - управител,
заедно, промяна 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. „Кюстендил” № 66, изразяваща се във въвеждане на нови
бонус игри:
- Седмична бонус игра „DOUBLE MONEY”.
- Месечна бонус игра „DOUBLE MONEY”.
Паричните 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.
2.8.„ВИЛОКС ГРУП”ЕООД, гр. София /изх. № П-2510/10.12.12/,/вх. № И2510/06.12.12г./
На 06.12.2012 г. с вх. № И-2510, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 11, чл. 32, чл. 38,
ал. 2 и 3, е подадено писмено искане от „ВИЛОКС ГРУП” ЕООД, 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. София,
бул. „Ломско шосе” № 144 /по издадено Удостоверение за издаден лиценз №
И-2284/09.11.2012 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 „ВИЛОКС ГРУП” ЕООД със седалище и адрес на управление:
гр. София, район „Овча купел”, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 12, ЕИК: 040348114,
представлявано от Вернер Клайн – управител, и Томаш Мачий Петриковски - управител,
заедно, промяна в Задължителни игрални условия и правила за организиране и
провеждане на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София,
бул. „Ломско шосе” № 144, изразяваща се във въвеждане на нови бонус игри:
- Седмична бонус игра „DOUBLE MONEY”.
- Месечна бонус игра „DOUBLE MONEY”.
Паричните награди са за сметка на организатора.
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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.
2.9.„ВИЛОКС ГРУП”ЕООД, гр. София /изх. № П-2511/10.12.12/,/вх. № И2511/06.12.12г./
На 06.12.2012 г. с вх. № И-2511, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 11, чл. 32, чл. 38,
ал. 2 и 3, е подадено писмено искане от „ВИЛОКС ГРУП” ЕООД, 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. Пазарджик,
ул. „Асен Златаров” № 21 /по издадено Удостоверение за издаден лиценз №
И-2056/03.10.2012 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. 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 „ВИЛОКС ГРУП” ЕООД със седалище и адрес на управление:
гр. София, район „Овча купел”, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 12, ЕИК: 040348114,
представлявано от Вернер Клайн – управител, и Томаш Мачий Петриковски - управител,
заедно, промяна в Задължителни игрални условия и правила за организиране и
провеждане на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Пазарджик,
ул. „Асен Златаров” № 21, изразяваща се във въвеждане на нови бонус игри:
- Седмична бонус игра „DOUBLE MONEY”.
- Месечна бонус игра „DOUBLE MONEY”.
Паричните 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.
2.10.„ВИЛОКС ГРУП”ЕООД, гр. София /изх. № П-2512/10.12.12/,/вх. № И2512/06.12.12г./
На 06.12.2012 г. с вх. № И-2512, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 11, чл. 32, чл. 38,
ал. 2 и 3, е подадено писмено искане от „ВИЛОКС ГРУП” ЕООД, 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. Ловеч,
ул. „Търговска” № 89А /по издадено Удостоверение за издаден лиценз №
И-2058/03.10.2012 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.
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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. 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 „ВИЛОКС ГРУП” ЕООД със седалище и адрес на управление:
гр. София, район „Овча купел”, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 12, ЕИК: 040348114,
представлявано от Вернер Клайн – управител, и Томаш Мачий Петриковски - управител,
заедно, промяна в Задължителни игрални условия и правила за организиране и
провеждане на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Ловеч,
ул. „Търговска” № 89А, изразяваща се във въвеждане на нови бонус игри:
- Седмична бонус игра „DOUBLE MONEY”.
- Месечна бонус игра „DOUBLE MONEY”.
Паричните награди са за сметка на организатора.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.11.„ВИЛОКС ГРУП”ЕООД, гр. София /изх. № П-2513/10.12.12/,/вх. № И2513/06.12.12г./
На 06.12.2012 г. с вх. № И-2513, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 11, чл. 32, чл. 38,
ал. 2 и 3, е подадено писмено искане от „ВИЛОКС ГРУП” ЕООД, 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. Разград,
пл. „Момина чешма” /по издадено Удостоверение за издаден лиценз №
И-2061/03.10.2012 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. 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 „ВИЛОКС ГРУП” ЕООД със седалище и адрес на управление:
гр. София, район „Овча купел”, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 12, ЕИК: 040348114,
представлявано от Вернер Клайн – управител, и Томаш Мачий Петриковски - управител,
заедно, промяна в Задължителни игрални условия и правила за организиране и
провеждане на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Разград,
пл. „Момина чешма”, изразяваща се във въвеждане на нови бонус игри:
- Седмична бонус игра „DOUBLE MONEY”.
- Месечна бонус игра „DOUBLE MONEY”.
Паричните награди са за сметка на организатора.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
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изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.12.„ВИЛОКС ГРУП”ЕООД, гр. София /изх. № П-2514/10.12.12/,/вх. № И2514/06.12.12г./
На 06.12.2012 г. с вх. № И-2514, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 11, чл. 32, чл. 38,
ал. 2 и 3, е подадено писмено искане от „ВИЛОКС ГРУП” ЕООД, 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. Шумен,
бул. „Славянски” № 78 /по издадено Удостоверение за издаден лиценз №
И-2059/03.10.2012 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. 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 „ВИЛОКС ГРУП” ЕООД със седалище и адрес на управление:
гр. София, район „Овча купел”, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 12, ЕИК: 040348114,
представлявано от Вернер Клайн – управител, и Томаш Мачий Петриковски - управител,
заедно, промяна в Задължителни игрални условия и правила за организиране и
провеждане на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Шумен,
бул. „Славянски” № 78, изразяваща се във въвеждане на нови бонус игри:
- Седмична бонус игра „DOUBLE MONEY”.
- Месечна бонус игра „DOUBLE MONEY”.
Паричните 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.
2.13.„ВИЛОКС ГРУП”ЕООД, гр. София /изх. № П-2515/10.12.12/,/вх. № И2515/06.12.12г./
На 06.12.2012 г. с вх. № И-2515, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 11, чл. 32, чл. 38,
ал. 2 и 3, е подадено писмено искане от „ВИЛОКС ГРУП” ЕООД, 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. Добрич,
бул. „25-септември” № 23 /по издадено Удостоверение за издаден лиценз №
И-2180/30.10.2012 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. 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 „ВИЛОКС ГРУП” ЕООД със седалище и адрес на управление:
гр. София, район „Овча купел”, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 12, ЕИК: 040348114,
представлявано от Вернер Клайн – управител, и Томаш Мачий Петриковски - управител,
заедно, промяна в Задължителни игрални условия и правила за организиране и
провеждане на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Добрич,
бул. „25-септември” № 23, изразяваща се във въвеждане на нови бонус игри:
- Седмична бонус игра „DOUBLE MONEY”.
- Месечна бонус игра „DOUBLE MONEY”.
Паричните 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.„ВИЛОКС ГРУП”ЕООД, гр. София /изх. № П-2516/10.12.12/,/вх. № И2516/06.12.12г./
На 06.12.2012 г. с вх. № И-2516, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 32,
чл. 38, ал. 2 и 3, е подадено писмено искане от „ВИЛОКС ГРУП” ЕООД, 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. Пловдив,
бул. „Христо Ботев” № 47, Автогара ЮГ /по издадено Удостоверение за издаден лиценз
№ И-2060/03.10.2012 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. 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 „ВИЛОКС ГРУП” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр.
София, район „Овча купел”, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 12, ЕИК: 040348114,
представлявано от Вернер Клайн – управител, и Томаш Мачий Петриковски - управител,
промяна в Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на
хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, бул. „Христо
Ботев” № 47, Автогара ЮГ, изразяваща се във въвеждане на нови бонус игри:
- Седмична бонус игра „DOUBLE MONEY”;
- Месечна бонус игра „DOUBLE MONEY”.
Паричните награди са за сметка на организатора.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
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изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.15.„ВИЛОКС ГРУП”ЕООД, гр. София /изх. № П-2517/10.12.12/,/вх. № И2517/06.12.12г./
На 06.12.2012 г. с вх. № И-2517, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 11, чл. 32, чл. 38,
ал. 2 и 3, е подадено писмено искане от „ВИЛОКС ГРУП” ЕООД, 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. Силистра,
ул. „Добруджа” № 1А /по издадено Удостоверение за издаден лиценз №
И-2049/03.10.2012 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. 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 „ВИЛОКС ГРУП” ЕООД със седалище и адрес на управление:
гр. София, район „Овча купел”, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 12, ЕИК: 040348114,
представлявано от Вернер Клайн – управител, и Томаш Мачий Петриковски - управител,
заедно, промяна в Задължителни игрални условия и правила за организиране и
провеждане на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Силистра,
ул. „Добруджа” № 1А, изразяваща се във въвеждане на нови бонус игри:
- Седмична бонус игра „DOUBLE MONEY”;
- Месечна бонус игра „DOUBLE MONEY”.
Паричните 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.
ПО ШЕСТИ РАЗДЕЛ - Разни.
1. Доклад във връзка с приемането на нови Общи задължителни изисквания за
игралните зали по отношение на вида на помещенията или сградата, минималната
площ, разпределението на помещенията и необходимото техническо оборудване за
контрол /изх. № 1257/10.12.2012 г./.
В съответствие с правомощията на Държавната комисия по хазарта по чл. 22,
ал. 1, т. 5 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ с Доклад изх. № 1257/10.12.2012 г.
предлага на членовете на Комисията да разгледат и обсъдят проект на нови Общи
задължителни изисквания за игралните зали по отношение на вида на помещенията или
сградата, минималната площ, разпределението на помещенията и необходимото
техническо оборудване за контрол /Общи задължителни изисквания/.
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Необходимостта от приемането на нови Общи задължителни изисквания е
мотивирана от влизането в сила на 01.07.2012 г. на новия Закон за хазарта, който отмени
действащите до 30.06.2012 г. Общи задължителни изисквания за игрални зали с хазартни
игрални автомати по отношение вида на помещенията, минималната площ и
разпределението на помещенията, утвърдени на заседание на Държавната комисия по
хазарта на 08.03.2002 г., с протокол № 2, на основание чл. 18, ал. 1, т. 5 от Закона за
хазарта /отм./.
С цел систематизиране и цялостна регламентация на изискванията за игралните
зали с игрални автомати по отношение на вида на помещенията или сградата,
минималната площ, разпределението на помещенията и необходимото техническо
оборудване за контрол, е изготвен проект на нови Общи задължителни изисквания,
свързани с:
- вида на помещенията или сградата;
- минималната площ, която да осигури разполагането на игралното оборудване;
- разпределението на помещенията и задължителното изискване за входовете им;
- ремонта на игралното оборудване;
- техническото оборудване за контрол.
В проекта на Общите задължителни изисквания се уреждат основните положения
по отношение на помещението или сградата, минималната площ и разпределението на
помещенията. Създадени са нови раздели, в които се регламентират основните
задължения на организатора във връзка с техническото оборудване за контрол и
извършването на ремонт на игралното оборудване в игралните зали.
На заседанието на 11.12.2012 г. ДКХ пристъпи към обсъждане на проекта на
Общите задължителни изисквания. При обсъждането членовете на Комисията решиха,
че с цел защита на интересите както на организаторите на хазартните игри, така и на
участниците в тях, е необходимо да се направят следните изменения и допълнения в
чл. 9:
1. В ал. 2 думата „цветни” се заменя с думите „разделителна способност,
позволяваща идентификация на лицата, които се намират в игралните зали” след което
се поставя точка.
2. В ал. 2 се създава изречение второ: „Зоните на видимост на видеокамерите
трябва да обхващат всички входове (включително аварийни, сервизни, служебни и др.)
на игралните зали и всички игрални автомати в тях.”
3. Създава се нова ал. 3:
„(3) Записите от видеокамерите се съхраняват от организаторите най-малко 72
(седемдесет и два) часа. В случай на възникнал спор, свързан с организираните в
игралната зала хазартни игри с игрални автомати, записите се съхраняват най-малко 30
(тридесет) дни.”
4. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
Държавната комисия по хазарта, след като разгледа и обсъди така изготвения
проект на Общите задължителни изисквания, съобразно компетентността си и на
основание чл. 22, ал. 3 от Закона за хазарта
Р Е Ш И:
1. Одобрява проект на Общи задължителни изисквания за игралните зали по
отношение на вида на помещенията или сградата, минималната площ, разпределението
на помещенията и необходимото техническо оборудване за контрол.
2. Одобреният проект на Общи задължителни изисквания заедно с доклада на
председателя на ДКХ с изх. № 1257/10.12.2012 г., съдържащ мотивите за изготвянето на
Общи задължителни изисквания, да се публикуват на страницата на ДКХ в интернет.
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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.
Председател:
/Калоян Кръстев/
Секретар-протоколчик:
/Виолета Христова/

46

